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R E S U M O

Este estudo apresentou o percurso e os resultados da 
produção de imagens fotográficas realizadas na comuni-
dade da Reserva Extrativista do Cazumbá-Iracema/AC, 
além de um trabalho autoral fotográfico. A pesquisa 
navegou no campo de antropologia visual que tem como 
estudo o homem por meio de imagens. O objetivo foi 
revelar peculiaridades da cultura extrativista e o seu 
modo de vida, utilizando como metodologia a fenome-
nologia como percepção de mundo e como estratégias a 
história oral e a leitura de imagens, a partir do âncora das 
fotografias produzidas pela pesquisadora e as das práticas 
fotográficas realizadas pelos extrativistas. Na pesquisa 
foi valorizado o poder da imagem como dado, potência de 
narrativa visual e poética, conhecimentos extrapolando 
a mera função de ilustração textual. O trabalho com 
fotografias desenvolvido ao longo de quase uma década, 
foi possível realizar uma escuta sensível dessas pessoas, 
resgatar memórias, valorizar a cultura extrativista e 
criar experiências estéticas juntos aos moradores dessa 
Reserva. As oficinas fotográficas foram conduzidas a partir 
de princípios de uma educação ambiental crítica e transfor-
madora, onde foi possível criar e fortalecer encontros, 
descobrir espaços de criação, estreitar relações, despertar 
imaginações e co-imaginações. Com isso, pudemos ver o 
fortalecimento de sujeitos ecológicos, cidadão cientis-
ta e possíveis desdobramentos políticos e sociais na 
localidade, como o crescimento de um turismo de base 
comunitária e o crescimento de uma rede colaborativa 
entre moradores, pesquisadores e visitantes, a partir de 
uma forma peculiar de construção de vínculos. As imagens 
tiveram o papel de serem provocativas para despertarem 
pensamentos, questionamentos e mudanças, por meio de 

discussão e reflexão no campo de mediação pedagógica 
e nos processos educativos voltados a uma educação 
reflexiva, cultural, consciente e emancipadora. A cultura 
extrativista foi revelada a partir da visão transdisciplinar, 
que se apoiou na intervenção social e afetiva a partir do 
uso da linguagem fotográfica, que foi um processo de 
dinamização de consciência cultural, valores indenitários 
e comportamentos ambientais.

Palavras-chave: Fotografia. Cultura Extrativista Acreana. 
Antropologia Visual. Reserva Extrativista do Cazumbá-
-Iracema.

A B S T R A C T

This study has revealed the journey and the results of a 
photographic image production at the Cazumbá-Iracema 
Extractive Reserve, Acre, and an original photographic 
work. The research has used visual anthropology which 
aims to study mankind through images. The objective was 
to reveal the lifestyle and peculiarities of the extractivist 
culture. To capture how extractivists perceive the world, 
the methodology included use of phenomenology, oral 
histories and interpretation of the images produced by 
both the researcher and the extractivists themselves. In 
this research images were used as data and catalysers 
of visual and poetic narratives, which go beyond the 
mere task of illustrating texts. With this photographic 
work of almost ten years, it was possible to give voice 
to the extractivists, rescue memories, value the extrac-
tivist culture and create aesthetic experiences with the 
dwellers of the Reserve. The photographic workshops 
were conducted following principles of a critical and 
transforming environmental education, allowing for 
the creation and strengthening of meetings, revealing 
space for creation, strengthening bonds, stimulating 
imagination and co-imagination. With this, we could see 
the strengthening of ecological subjects, scientist citizen, 
and the unfolding of potential political and social events 
such as the growth of community-based tourism and a 
collaborative network between dwellers, researchers 
and visitors from a particular way of establishing bonds. 
The main theoretical reference was Paulo Freire who 
built the base for pedagogical discussion and reflection 
about reflexive, cultural, conscious and emancipatory 
educational processes. The images had the role to provoke 
thoughts, questionings and changes. The extractivist 

culture was revealed from a transdisciplinary vision 
based on social and affective intervention through use 
of the photographic language, a process which promoted 
cultural consciousness, identity values and environmental 
behaviour. 

Key-words: Photography. Acrean extractive culture. 
Cazumbá-Iracema Extractive Reserve.
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ÁGUAS TRANSDISCIPLINARES 
QUE FECUNDAM VIDA

Contar é muito dificultoso. 
Não pelos anos que já se passaram, 

mas pelas astúcias que tem 
certas coisas passadas. 
Guimarães Rosa (1994)

Para tanto o sujeito que conhece precisa 
reconhecer-se como gota de água

 do rio e ao mesmo tempo 
como o rio inteiro que flui.

Vera Catalão (2002)
Figura 1: Região Lagos do Alto Caeté. Aurelice Vasconcelos, 2012

No mais profundo mistério que sustenta a vida, fiquei 
mergulhada dentro d’água nove meses. Assim como a 
água que brota da terra na literal forma de um parto, eu 
vim ao mundo como verdadeira metáfora de um rio, já 
recebendo peixes como signo. As águas são, para mim, 
como reflexão poética e condução do meu ser e fazer 
ligadas às minhas teias e rizomas de vida na escrita da 
tese. Por ter raízes flutuantes que não se fincam, a não ser 
nas águas, percorri muitos lugares, mas escolhi a cultura 
extrativista para dar de beber a sede de conhecimentos 
sobre pessoas que vivem e se relacionam com a Floresta 
Amazônica Brasileira.

As metáforas são guias, sentimentos, pensamentos, 
inspirações, disposições de situação de aprendizagens, 
multiplicidade de informações. Segundo Regina Machado 
(2018) elas são consideradas um vislumbre de algo maior 
que se pode experimentar, são sínteses que nos direcionam 
para uma estrutura de pensamento e de fundamentos. Se 
estruturam como uma rede de possibilidades de princípios, 
são flexíveis onde se atualizam e se manifestam em cada 
situação, de um modo diferente de fundamento que se 
renova na prática. São possíveis caminhos de ações, 
mapas de criações para aprendizagens, dizem muito de 
uma situação e são bem interdisciplinares. É o vislumbre 
de algo maior e poder de experimentação.

Navegando ao longo do Rio Caeté, em janeiro de 2012, 
ladeado por uma imensa floresta verde, foi criada uma 
conexão com os elementos naturais que aquele lugar 
proporcionou. Sons de diversos tipos e intensidades, cheiro 
da mata temperado com uma brisa suave e refrescante dos 
dias quentes e chuvosos típicos da região norte brasileira. 
Era uma expedição fotográfica para documentação do 
lugar. Belezas indescritíveis aos meus olhos. Durante 
muitos dias nossas moradas foram os barcos e canoas. 
Algumas noites dormimos na mata, em acampamentos 
improvisados. O silêncio da noite era a comunhão com o 
sagrado. As pegadas de onças que encontrávamos próximo 
a nós eram contemplação e fotografia. E não medo e 
desespero, apenas respeito. Figura 2: Barranco do rio. Aurelice Vasconcelos, 2018

E assim foram os primeiros vinte dias na Reserva Extrativis-
ta do Cazumbá-Iracema, localizada na Floresta Amazônica 
no estado do Acre. Saboreamos os frutos da mata, os 
peixes, a típica farinha-de-mandioca. Conhecemos famílias 
ribeirinhas cheias de afeto, humildade e sabedoria. E 
foram nessas pessoas que fui redescobrindo a verdadei-
ra essência da humanidade e uma (im)possibilidade de 
fotografar o que o meu coração via mais os olhos não 
enxergavam. Nesse estudo, as imagens entram como 
uma poética visual que dispensa sua citação no texto 
como ilustrativa de palavras, mas como se elas por si só 
fossem um parágrafo, um conceito, um protagonismo, a 
continuação de um diálogo. A fotografia representa um 
reconhecimento por si só.

As Reservas Extrativistas ou, simplesmente, Resex são 
definidas como espaços territoriais destinados ao uso 
sustentável dos bens naturais. Além, de servir de proteção 
dos meios de vida e da cultura das populações tradicionais. 
Vale destacar que são áreas pertencentes ao domínio do 
poder público, com direito de usufruto das populações 
extrativistas. Segundo Tiago Juruá Ranzi (2017, p.45):
 

A reserva extrativista (RESEX) é uma categoria 
de unidade de conservação idealizada no Brasil, 
não existindo em outros países. São fruto da luta 
dos seringueiros contra a política de ocupação da 
Amazônia incentivada pelo Governo Federal a partir 
da década de 1970, onde a floresta estava sendo 
desmatada para dar lugar a assentamentos rurais e 
fazendas de gado. Em 1985 o movimento seringueiro 
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apresentou a proposta das RESEX enquanto áreas 
ocupadas e utilizadas por seringueiros, sem a divisão 
em lotes, como na reforma agrária praticada à época 
(Brasil, 1987; Allegretti, 2002) [...].

As Reservas Extrativistas (RESEX) simbolizam o resultado 
de uma luta coletiva para permanecer e se sustentar da 
floresta, onde se destacaram os seringueiros, o líder 
sindical Chico Mendes (1944 – 1988) que perdeu sua 
vida na luta em defesa das florestas e Aldeci Cerqueira 
Maia – Seu Nenzinho – que lutou pela criação da RESEX 
do Cazumbá-Iracema e luta até hoje, ativamente, por uma 
melhor qualidade de vida na reserva e garantias do modo de 
vida tradicional. As florestas têm uma grande importância 
para as pessoas que nela habitam, sendo vital para sua 
sobrevivência. A Floresta Amazônica que é considerada 
bioma patrimônio nacional pela Constituição Federal. Os 
serviços ambientais e os bens naturais contribuem para 
a manutenção e sobrevivência dessa comunidade.

Informações segundo Plano de Manejo (2007), em 
Cazumbá-Iracema existem aproximadamente 360 famílias 
cadastradas, totalizando cerca de 1.300 pessoas, sendo 
56% homens e 44% mulheres. A maior parte da população 
é composta por jovens 62% (até 21 anos) e 6% são idosos 
(a partir de 60 anos).

Por ser mulher comecei a me aproximar mais de outras 
mulheres e das crianças, que sempre me receberam com 
sorrisos, curiosidade, desconfiança e alegria. Nossos 
diálogos eram cheios de sabedorias sobre a cultura extrati-
vista. Até então, em pesquisas iniciais em livros e nas 
informações presentes na internet eu não tinha relatos do 
modo de vida das mulheres na floresta porque, geralmente 
são os homens que realizam as viagens para pesquisas, 
documentários, entrevistas, fotografias. Ainda existe o 
grande engano que eles são mais resistentes as adversi-
dades da mata, que mulher é sexo frágil e não aguenta ir 
em expedições, não consegue passar horas e dias dentro 
do desconforto de uma canoa, não consegue dormir em 
redes, na mata. Diante disso, as mulheres extrativistas 

sempre ficavam invisíveis na história, porque os homens 
se aproximavam apenas de outros homens e, com isso, 
fotografavam, documentavam e destacavam apenas as 
atividades do extrativista do sexo masculino.

E foi com a Claudia Andujar, fotógrafa que realizou um 
importante trabalho com a comunidade indígena Yanoma-
mi, que tive a inspiração e orientação em fazer das vivências 
uma combinação antropológica, experimentação visual 
e engajamento socioambiental e político. Isso ela sabia 
fazer muito bem. Diante disso, as imagens deixaram de 
ser apenas de paisagens, flores e animais e passaram a 
retratar artisticamente a cultura extrativista, ou seja, a 
relação do homem com os recursos naturais de forma 

Figura 3: A inocência de um sorriso. Aurelice Vasconcelos, 2018

sustentável. Algo que Andujar (2015, p. 245) sempre fala é 
que “você obviamente vê aquelas fotos e fica deslumbrado 
pela beleza, mas elas têm um recado a dar”. E foi aí que 
comecei a refletir qual o recado que minhas imagens 
poderiam gerar.

Figura 4: Herança feminina. Aurelice Vasconcelos, 2013
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Andujar nos diz que suas imagens nos fazem pensar sobre 
a relação entre ética e estética, sobre uma possível atitude 
estética que podemos ter diante do mundo e das pessoas, 
por mais diferenças que elas apresentem em relação às 
nossas crenças e verdades. Onde Golçalves reforça que:

a fotografia de Andujar, utilizada como forma de 
expressão pessoal na busca de entender o outro ao 
mesmo tempo em que se busca nesse outro, ganhou 
corpo e visibilidade primeiro no fotojornalismo, depois 
numa fotografia de cunho expressivo com grande 
carga conceitual, estabelecendo um percurso artís-
tico com uma poética voltada a questões sociais e 
existenciais e ao mesmo tempo com uma preocupação 
técnica e estética. (GOLÇALVES, 2016, p.153)

Partindo das imagens inspiradoras e conceituais de Andujar 
que trabalha o social e o estético, comecei a navegar na 
fotografia como uma aliada à sensibilização de experi-
ências estéticas (conhecimento sensível/estesia), onde 
o ser humano possa sentir a si próprio, o mundo e a sua 
essência. Essa percepção surgiu a partir do momento que 
comecei a apresentar as imagens na comemoração dos 
10 anos da Resex do Cazumbá-Iracema e elas causavam 
um certo vislumbramento. Segundo a professora Mirian 
Celeste Martins, a:

Estesia tal termo apresenta-se hoje em aliança com 
a palavra estética, tendo origem no grego aisthesis, 
que significa basicamente a capacidade sensível e 
ser humano para perceber e organizar os estímulos 
que lhe alcançam o corpo. Para além das questões 
ligadas à experiência estética. A essência demais 
de nossa sensibilidade geral, denota prontidão para 
apreender os sinais emitidos pela coisa e por nós 
mesmos. Seu contrário, a “anestesia”, é a negação 
do sensível, a impossibilidade ou a incapacidade de 
sentir. (MARTINS 2010, p. 23)

Naquele momento além de estesias vivenciaram situações 
que provocaram sensações, que envolveram o sentir, 
gerou transformações que consideramos ser experiências. 
Segundo Lúcia Manzochi (2008, p.22) ela afirma que 
“baseado no conceito de “experiência”, de Dewey, ele 

desenvolve o conceito de professor reflexivo”. E Cunha 
(2016, p. 330) reforça este pensamento nos dizendo que 
o professor é “alguém que examina a própria prática, não 
se aceitando como pronto e acabado, reinventando-se 
à medida que reinventa a sociedade”. O que nos traz a 
ideia de uma atuação crítica diante da realidade inserida, 
possibilitando uma constatação para transformá-la.

Essa ideia de uma educação orientada conscientemente, 
onde o conhecimento se dá por meio de uma ação reflexiva 
e transformadora é o caminho apontado por John Dewey. 
Ou seja, o ser humano aprende mediante o enfrentamen-
to de situações problemáticas que surgem durante as 
atividades de interesse que estão inseridos. Por isso a 
necessidade de conceber uma educação para transformar 
a sociedade e não se reduzir a reproduzi-la, mas fazer um 
experimento de democracia (WESTBROOK 2010).

A partir das contribuições de Dewey a pesquisa percorreu 
o conceito de experiências. Segundo Anísio Teixeira (2010, 
p.34) a “experiência é uma fase da natureza, é uma forma 
de interação, pela qual os dois elementos que nela entram 
– situação e agente – são modificados”. Outros autores 
abordam a experiência humana e o cotidiano como Michel 
de Certeau (2000).

A experiência humana dos moradores da reserva marcou 
a afirmação de sua identidade. Diante disso, trazemos 
Stuart Hall (2003 e 2015) para abordar a identidade 
cultural do povo extrativista, onde Vasconcelos e Lara 
(2018, p.117) nos dizem que “podemos compreender que 
a definição de cultura é dada ao mesmo tempo como os 
sentidos e valores que nascem entre as classes e grupos 
sociais diferentes, com base em suas relações e condições 
históricas, pelas quais eles lidam com suas condições de 
existência e respondem a estas condições”.

O contexto de Cazumbá-Iracema é mergulhado com a 
história da cultura e identidade. Paulo Freire (apud Gustsa-
ck, 2016, p. 216), aborda claramente sobre a identidade 
cultural como sendo “a concepção de homem e de mundo. 

Conscientizando-se dos valores culturais que estruturam a 
si mesmo e ao mundo, identificando-se com sua realidade 
imediata pode o homem ser mais”. Essas ideias nos trazem 
reflexões sobre a pedagogia cultural como percurso 
trilhado nesse estudo. 

Todo o percurso conceitual abordado neste estudo, 
caminhou em direção a pedagogia cultural, onde temos 
uma boa definição trazida por Leisa Sasso (2014, p.29) 
que diz que ela “é entendida aqui como prática educativa 
com preocupações políticas e culturais que ampliam 
as possibilidades da arte na educação na medida que 
consideram a cultura visual, ou seja, dilui as fronteiras 
entre arte, cultura e política”. E completa, ainda, afirmando 
que “o termo pedagogia cultural é a aproximação dos 
estudos preconizados por Hoggart e Hall nos anos 60 com 
a pedagogia crítica a partir da ‘Pedagogia do Oprimido’ de 
Freire nos anos 70, em direção à uma prática pedagógica 
que questiona desde Foucault as relações entre poder e 
conhecimento e a articulação entre produção cultural, 
teoria e prática pedagógica” (SASSO, 2014, p.30).

Na Resex do Cazumbá-Iracema existem vários incentivos 
voltados a pedagogia cultural, que visam a capacitação 
para o aprimoramento de suas atividades do cotidiano, 
desde cursos, intercâmbios, palestras, oficinas, treina-
mentos. Para reforçar essa importância, recorremos a 
Paulo Freire onde afirma que “a cultura é vista como um 
processo e resultado de um esforço das criações humana 
e afirma que a cultura é “resultado do seu trabalho. Do 
seu esforço criador e recriador” (FREIRE 1969, p.109).

Essa abordagem coaduna com os conhecimentos trazidos 
por Etienne Samain e de Claudia Andujar sobre Antropolo-
gia Visual. Samain nos questiona o trabalho com imagens, 
onde temos que refletir “como elas existem, como vivem, 
como nos fazem viver. Ou ainda, quais são suas maneiras 
de nos fazer pensar?“ (SAMAIN, 2012, p. 21).

As fotografias fizeram parte de um processo educativo 
para leitura de imagens A arte-educadora Medeiros (2010, 
p. 286) afirma que “ler uma imagem é o que fazemos ao 
refletir sobre aquilo que estamos vendo, é relacionar o 
conteúdo da imagem com o contexto no qual estamos 
inseridos”. Essa atividade proporcionou circulação de 
informações, troca de experiências, esferas de diálogo, 
descobertas, aprendizados, compreensões e interpreta-
ções do mundo em que vivem.

Figura 5: Descobertas. Aurelice Vasconcelos, 2017
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Figura 6: Leitura de imagens. Aurelice Vasconcelos, 2017

A partir desses conceitos citados foram trabalhados 
com o foco na fotografia por meio de oficinas pedagógi-
cas, com base nas ideias fenomenológicas (percepção), 
de Merleau-Ponty (1999, 2003 e 2004). Segundo estes 
estudos, a fenomenologia é um termo que veio do grego 
phainesthai - aquilo que se apresenta ou que mostra - e 
logos - explicação, estudo. Diante disso, foi abordada a 
importância dos fenômenos e o saber do mundo que se 
resume a esses fenômenos, que é a essência e sua signifi-
cação. E para falar sobre fenomenologia imbricada na arte, 
esse estudo traz como referencial teórico os principais 
autores que valorizam a experiência dentro de reflexões 
sobre a contemporaneidade tais como: Bachelard (2003), 
Dewey (2010), Larrosa (2004), Certeau (2000) e Andujar 
(2005). A partir deles, nos ancoramos para a realização 
das oficinas, onde inserimos as ideias de consciência 
perceptiva e ligação do homem em sua totalidade: corpo, 
mente, emoções, realidade.

A ideia de abordar o estético e pedagógico utilizando a 
fenomenologia a partir da linguagem visual fotográfica 
foi construída por meio da experiência estética ligada ao 
que captamos pelos sentidos. Vale destacar que a imagem 
fotográfica é protagonista e não ilustradora do texto. 
Ela assume o papel de uma narrativa visual. Ela por si só 
transmite informações e conhecimentos.

Em 2016 participei do II Simpósio Internacional Formação 
de Educadores em Arte e Pedagogia – pesquisar: arte: 
pedagogia: mediação cultural:. No evento fui apresentada 
à educadora e artista Ana Mae Barbosa, pioneira no ensino 
de artes no Brasil. Na ocasião, ela, com seus 80 anos de 
idade, 60 de docência e 50 de São Paulo, foi homenageada 
no Simpósio. O que mais me chamou a atenção foi o seu 
trabalho com a Abordagem Triangular, que me despertou 
interesse e contentamento como possível teoria de diálogo 
com minha pesquisa. A Proposta Triangular é uma aborda-
gem em processo, por ser uma perspectiva cuja gênese 
epistemológica se alicerça em seu caráter essencialmente 
contextual, para o desenvolvimento da identidade cultural 

e da cognição/percepção. Ela se constitui na contextua-
lização histórica, fazer artístico e apreciação artística.

Partindo da Abordagem Triangular foi construído um 
triangulo espiralado interdisciplinar, para falar da pesquisa 
inserida na Educação, Arte e História da Cultura. Formou-se 
assim, um entrelaçamento de saberes entre a educação 
e a apreciação artística (oficinas criativas e educativas – 
história oral – leitura de imagens); a arte e o fazer artístico 
(produção fotográfica e exposição das fotografias) e; a 
história da cultura e contextualização histórica (modo 
de vida das pessoas que vivem na floresta e cultura 
extrativista). 

Esse estudo trouxe outra triangulação sobre a minha 
poiesis, onde minhas águas se misturam e três campos: o 
educacional, a paixão por fotografia e a curiosidade pelas 
variadas culturas brasileiras. Segundo Catalão e Rodrigues 
(2008, p. 29) “a água na superfície flui de dentro de uma 
curva para fora. De lá (de fora) ela volta por baixo ao longo 
do leito do rio para o barranco interno, onde ela bate e 
volta para a superfície novamente. Os dois movimentos 
juntos, o de girar em circulação e o movimento de descer, 
resultam num movimento espiral.... todas as águas estão 
em mudança constante... (Schwenk)”.

Essa circulação de ideias e de movimento nos leva a 
destacar que precisamos de ações que nos permitam 
questionar princípios e práticas e como isso se reflete 
no meio em que vivemos e que seja impulsionador do 
principio da transformação. Podemos recorrer a educação 
que é considerado um importante mecanismo para essas 
ações, onde de acordo com Carvalho (2006) ela acontece 
como parte da ação humana de transformar a natureza 
em cultura, trazendo para o campo da compreensão e 
da experiência humana de estar no mundo e participar 
da vida, esse ciclo promove processos educativos, onde 
podemos recorrer a educação ambiental por sua visão 
critica da educação. 

A partir dessas ideias trazidas por Isabel Carvalho 
(2006) esta pesquisa, no âmbito da educação, apoiou-se 
nas concepções de educação ambiental, arte-educa-
ção, mediação pedagógica e experiências estéticas que 
visam resgatar a articulação entre os aspectos pessoais, 
socioculturais e naturais, que dão sustentação à vida no 
planeta, despertando a compreensão de que a qualidade 
e a sustentabilidade da vida incluem o próprio ambiente 
onde estes vivem. Pois, o cenário investigado trata–
se de uma comunidade que mantém seu modo de vida 
tradicional, onde a floresta tem uma grande importância 
para as pessoas que nela habitam, sendo vital para sua 
sobrevivência.

As experiências na comunidade proporcionaram trabalhar 
a educação ambiental a partir de uma abordagem crítica, 
emancipatória e transformadora, que incorporou a 
discussão sobre diversos aspectos ambiental e humano. 
O trabalho nos levou a apontamentos das diferenças 
culturais, a desigualdade social, uso dos recursos naturais, 
as questões de qualidade de vida, gestão ambiental, os 
nossos direitos e deveres. E, ainda, uma educação ambien-
tal com dimensão mais holística, com foco na subjetividade 
e, até mesmo, na dimensão simbólico-espiritual do humano.

Como uma grande teia unimos as ações de educação 
ambiental com as ideias de fenomenologia retratadas 
por meio de Merleau-Ponty, que puderam oferecer para 
a pesquisa o diálogo sobre a relação do nosso ser, onde 
nos dias de hoje vivemos em função da razão instrumental 
e nos distanciamos do nosso enraizamento.
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EDUCAÇÃO
*Apreciação Artística

Oficinas Criativas e Educativas
Leituras de Imagens

História Oral

ARTE
*Fazer Artístico

Produção Fotográfica
Exposição de Fotografias

HISTÓRIA DA CULTURA
*Contextualização Histórica

Cultura Extrativista
Etnofotografia

Figura 7: Triangulo Espiral Interdisdisplinar. Autora: Aurelice Vasconcelos

Figura 8: Águas do Caeté no verão. Aurelice Vasconcelos, 2018

SÃO AS PEDRAS QUE FAZEM 
O RIO CANTAR

Esse lugar é aqui mesmo? 
Por que a senhora fotografou minha casa? 

Por que eu nunca tinha visto esse lugar antes?
(Moradores da Resex do Cazumbá-Iracema, 2012)
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Figura 9: Série três imagens. Por que é importante “enquadrar” um pequeno espaço para poder despertar tanta curiosidade? 
Por que uma simples imagem proporciona tanto encantamento? Autora: Aurelice Vasconcelos. Ano: 2012 -2013

Em setembro de 2012 mais um encontro com o Rio Caeté. 
Dessa vez, o reencontro foi em cima de uma pequena ponte, 
com um rio menos denso, com pouca água. Lugares que 
chegavam a 14 metros de profundidade, estavam com 
apenas 1 e 2 metros de água. Por causa disso, o percurso 
foi de carro até a reserva, por estradas de terra conhecidas 
por ramal.

Estávamos indo celebrar os 10 anos de criação da reserva. 
Como presente de aniversário, realizamos uma exposição 
(varal fotográfico) com imagens da expedição de janeiro 
(2012) para eles. Foi impressionante o olhar que as pessoas 
atribuíam a aquelas fotografias. Ao visualizarem muitos 
perguntavam:

esse lugar é aqui mesmo? Por que a senhora fotogra-
fou minha casa? Por que eu nunca tinha visto esse 
lugar antes? E quanto mais perguntas, mais aumen-
tava o meu interesse, questionamento e despertavam 
reflexões: por que eles não percebem a beleza do 
lugar em que vivem? Por que é importante “enqua-
drar” um pequeno espaço para poder despertar 
tanta curiosidade? Por que uma simples imagem 
proporciona tanto encantamento? (Moradores da 
Resex do Cazumbá-Iracema, 2012)

Navegar nesse contexto oportunizou criar pensamentos 
que tomaram conta sobre a utilização dessa experiência 
realizada. Segundo Martins (2010, p. 192) “somos parceiros 
estéticos quando interpretamos e criamos significação 
para uma obra que olhamos e que nos olha, provocando 
ressonâncias em nós, abrindo fissuras em nossa percepção 
e arranhando a nossa sensibilidade por meio de seus 
signos artísticos”.

E foi aí que começou a surgir o interesse de construir um 
estudo. Na busca de se aprofundar mais sobre os objetivos 
da reserva, em seu Plano de Manejo (2007), é descrito sobre 
a importância de realizar projetos e ações na educação 
não-formal, por meio dos processos de formação, capacita-
ção e treinamento, com o intuito de buscar a melhoria das 
condições de vida dos moradores, considerando processos 

de formação nos campos produtivo, organizacional, da 
saúde, culturais e das outras dimensões possíveis que 
estes processos possam ter.

Ao pensar como definir o problema de estudo, comecei 
a fazer uma comparação entre uma grande pedra no 
meio de um rio e as águas que passam por ela e seguem 
causando murmúrios, onde tomo as sábias palavras do 
poeta TT Catalão que diz "são as pedras que fazem o rio 
cantar". Nesse caso, a pedra meu objeto de pesquisa e as 
águas as possíveis hipóteses, que "entre as pedras saltam, 
criam veios, atalhos, respondem 'estamos vivas'...fluxo…" 
(TT Catalão, s/d)

Diante disso, como questões centrais de estudo, surgiram 
os seguintes questionamentos: 

As imagens fotográficas apresentadas pela pesquisadora 
e as produzidas pelos moradores nas práticas fotográ-
ficas, criaram experiências estéticas nos moradores e, 
assim, foram caminhos que possibilitaram pessoas mais 
atuantes e engajados com sua cultura, onde desper-
taram transformações sociais e afirmou, ainda mais, a 
identidade extrativista e uma atuação de pertencimento 
mais participativo por meio de diálogos, discussões e 
posicionamento crítico? 

Será se por meio de uma mediação pedagógica utilizando a 
leitura de imagens para gerar histórias orais de sua cultura 
e do seu modo de vida, proporcionou uma maior valorização 
da cultura extrativista e do modo de vida tradicional para a 
própria comunidade extrativista? Ao propor a comunidade 
criar suas próprias imagens fotográficas, conseguiremos 
conhecer a reserva sob um outro olhar daquilo que eles 
próprios querem mostrar? As imagens e as histórias orais 
presentes neste estudo foram vistas como instrumentos 
de conscientização da sociedade sobre a importância da 
cultura extrativista como herança cultural brasileira?  

As respostas desses questionamentos fluem com as águas 
da pesquisa, onde destaco as palavras da professora e 
artista plástica Rosana Gonçalves da Silva (2016, p. 331) 

que diz: “a água seja contornando obstáculos (criatividade, 
ação e atitude), esculpindo as pedras e abrindo o caminho 
(espiritualidade, perseverança, resiliência), suscitando 
conflitos (campo político e legislação), mudando de estado 
(física, química), mantém a vida (biologia) e religa saberes 
(arte, ciência, espiritualidade)”. Assim como as águas vão 
além e assumem um papel transdisciplinar, por nos levar as 
(im)possíveis margens e profundidades de conhecimentos.
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Figura 10: Série 3 imagens - O que busco na outra margem do rio. Aurelice Vasconcelos, 2018

ALCANÇANDO OUTRAS 
MARGENS DO RIO

“Jamais interprete, experimente...” 
Deleuze (1992)
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As águas do rio continuam fluindo. A poética visual apresen-
tada nas imagens do filhote de gavião-preto (Buteogallus 
urubitinga), retrata uma busca, onde ele se encontrava do 
outro lado do rio. Ele pacientemente observou, calculou os 
perigos, avaliou suas necessidades e desejos. No instante 
decisivo lançou voo e conquistou a outra margem, atingindo 
assim seus objetivos. E a fotógrafa também.

Essa poética visual é o que Carlos Brandão (2004, p.52) 
conceitua como uma etnopoética da imagem, onde “antes 
de vir a ser um ‘objeto útil’ de leitura ou ‘um meio para’ 
alguma coisa na prática da antropologia, a fotografia é um 
momento de descobertas e de trocas de sensibilidades à 
volta da imagem. À volta de uma imagem. Tanto na vida 
cotidiana quanto em uma situação docente, a fotografia 
deveria ser algo pertencente ao intervalo entre o sentido 
e o encantamento...” 

As águas simbólicas da pesquisa nos levaram as reflexões 
de como conseguir conhecer a outra margem do rio. 
Atravessar o rio é um desafio que requer coragem, conheci-
mento, desafios e respeito. Ter que ir além. José Saramago 
compara as palavras como a margem de um rio e compar-
tilha qual a margem que buscamos chegar. 

Vivi, olhei, li, senti. Que faz aí o ler, Lendo fica-se 
a saber quase tudo, Eu também leio, Algo portanto 
saberás, Agora já não estou tão certo, Terás então de 
ler doutra maneira, Como, Não serve a mesma para 
todos, cada um inventa a sua, a que lhe for própria, 
há quem leve a vida inteira a ler sem nunca ter conse-
guido ir mais além da leitura, ficam pegados à página, 
não percebem que as palavras são apenas pedras 
postas a atravessar a corrente de um rio, se estão 
ali é para que possamos chegar à outra margem, a 
outra margem é a que importa, A não ser, a não ser, 
quê, A não ser que esses tais rios não tenham duas 
margens, mas muitas, que cada pessoa que lê seja, 
ela, a sua própria margem, e que seja sua, e apenas 
sua, a margem a que terá de chegar (SARAMAGO, 
2000, p. 77).

Diante disso comecei o trabalho para conhecer minha 
margem e descobrir a importância das margens na pesqui-

sa. A fotografia foi uma linguagem capaz de fazer eu me 
aproximar afetivamente das pessoas da comunidade e, com 
isso, trabalhar minha autopoiesis que significa autocriação, 
autoprodução. “Essa teoria considera que a conservação 
da organização de um sistema vivo, estruturalmente 
acoplado ao meio onde existe, é condição sine qua non de 
sua existência” (MORAES 2003, p. 85).

Conhecer a minha margem, por meio da autopoiesis foi o que 
permitiu eu compreender a minha atuação de pesquisadora 
nessa reserva. Esse conhecimento despertado em mim, 
também foi importante para que eu pudesse compreender 
a margem de cada um na pesquisa. Com isso, compreendi 
melhor o meu papel como pesquisadora, que foi antes de 
tudo, o papel como ser humano na comunidade. Guardar 
segredos, compartilhar lágrimas, ouvir causos, abraços 
longos e prolongados, caminhadas intermináveis nos 
varadouros, banho nas águas do açude, dos igarapés 
Santo Antônio e Maloca e até imitar lontras, experimentar 
novos sabores, conhecer escolas surpreendentes na mata, 
ouvir de perto esturros de onças, tomar muito banho de 
chuva, ficar encharcada de suor, entrar na história com 
os verdadeiros personagens soldados da borracha, ser 
curada com água de vertente, ouvir melodias sinfônicas 
de aves, coleção de cicatrizes de picadas de insetos no 
corpo e de bolhas nos pés, ouvir e dançar Forró Boys 
(banda musical com estilo tecnobrega, muito típico da 
região) tomar camelinho (aguardente de cana), brincar 
com a criançada, discutir política, cometer o pecado da 
gula, participar das bagunças únicas que acontecem na 
pescaria, conseguir fazer rumas de castanhas, passar 
mal de tanto dar risadas, participar dos enxerimentos, 
assistir as partidas de futebol no campo, lacrimejar com 
a fumaça nas casas de farinhas. Mas por que viver tudo 
isso? Foi importante para eu descobrir e dar um novo olhar 
na forma de se relacionar com cada um.

A celebração da vida e a convivência planetária podem 
revelar o ser humano na sua essência. Como observa 
Maturana:

[...] se eu não sou capaz de ver o outro como legítimo 
outro, não tenho preocupação ética. A preocupação 
ética nunca vai além dos domínios sociais em que 
surge. Funda-se na emoção, no amor, na visão do 
outro. Se uma pessoa não vê o outro, não se importa 
com o que aconteça a ele. Quando uma pessoa vê o 
outro, quando se fixa no que ocorre com o outro, 
começa a importar-se com ele, antes não. A preo-
cupação ética é a preocupação pelo que acontece 
com o outro e pelo efeito de nossas ações. Se eu me 
preocupo com as consequências de minhas ações 
sobre o outro, quer dizer que tenho uma preocupação 
ética. (apud GUTIERREZ 2008, p. 101).

O percurso da pesquisa proporcionou visibilidade ao fazer 
criativo que valorizou o ambiente de convivência, suas 
histórias pessoais e o modo de vida tradicional na floresta. 
E os objetivos da pesquisa foram um desafio, pois trabalhar 
dentro da interdisciplinaridade e transdisciplinaridade 
abrem um leque de opções. Porém, foi necessário cortes e 
podas para não se perder no vasto e rico universo da cultura 
extrativista. Assim como explorar a Floresta Amazônica 
requer cautela, cuidado e conhecimento, eu me apoiei da 
sabedoria e conhecimentos acadêmicos e da população 
tradicional extrativista para pegar o melhor varadouro 
da mata e seguir o caminho que resultou nessa pesquisa.

Dessa forma, seguimos a rota que teve como objetivo 
principal da pesquisa investigar e compartilhar por meio de 
encontros em diferentes contextos da comunidade e nas 
oficinas pedagógicas sobre linguagem visual da fotografia 
a realidade da cultura extrativista. E, ainda, revelar as 
experiências estéticas vivenciadas nas fotografias e 
narradas por meio de história oral e leitura de imagens. 
Além, de construir e apresentar imagens fotográficas, 
produzidas e compartilhadas pelos moradores, como forma 
de estimular a comunidade fotografar a reserva, tendo 
a possibilidade de revelar a percepção, as memórias e a 
criatividade, atribuindo significados às imagens apresen-
tadas e produzidas. 

Esses objetivos construídos nos levam a refletir que todo 
conhecimento produzido na reserva “é uma noção fluida, 
pois, como cambiam os dias no trajeto cotidiano, nós 
cambiamos conhecimento. Nós o produzimos e somos por 
ele afetados” (GONÇALVES DA SILVA, 2016, p. 31).

Diante disso, a pesquisa caminhou no encontro que 
procurou valorizar a vida, a cultura, a identidade e o modo 
de vida extrativista. E, para isso, inserir atividades dentro 
das linguagens visuais da fotografia para desenvolver 
a criatividade, construir conhecimentos e expressar a 
percepção. Dessa forma, a fotografia foi uma linguagem 
capaz de construir muitos conhecimentos, que articulou os 
domínios da sensibilidade subjetiva, da mente, do desejo 
com o outro que é cultural, social, espiritual, tecnológico, 
econômico, político. Nesta perspectiva, compreende-se 
que todas as dimensões interferem diretamente na ação 
do homem sobre o mundo. Diante disso, buscou-se, com 
a abordagem transdisciplinar, a unidade do conhecimento 
através das diversas culturas, buscando o sentido das 
coisas e o significado da vida.
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ENCONTRO DE ÁGUAS

Ninguém caminha sem aprender a caminhar, 
sem aprender a fazer o caminho caminhando,

 refazendo e retocando o sonho 
pelo qual se pôs a caminhar.

Paulo FreireFigura 11: No caminho sempre existe uma luz. Aurelice Vasconcelos, 2018

A Floresta Amazônica é carregada de belezas e encanta-
mentos. Suas águas levam a frondosos pés de açaís, cacau, 
cupuaçus, samaúmas, embaúbas, a produção de farinhas 
de mandioca com castanhas do Brasil, coleta e quebra 
de castanhas. Navega até a produção de artesanatos, 
extração de óleo de copaíba, látex das seringueiras. Até 
deliciosos momentos de pescas artesanais, futebol. “A 
estrutura de cada ser vivo resulta, em cada instante, 
do caminho percorrido pelas mudanças estruturais em 
consequência de suas interações com o meio onde vive” 
(MORAES 2003, p. 89).

A partir dessas vivências foi pensada na metodologia 
que trouxesse resultados de mudanças e transforma-
ções pessoais e sociais, com estratégias que pudessem 
unir práticas educativas, linguagem visual e a cultura 
extrativista como importante mecanismo para ações 
educativas, de acordo com Carvalho (2006), a educação 
acontece como parte da ação humana de transformar a 
natureza em cultura, atribuindo-lhe sentidos, trazendo-a 
para o campo da compreensão e da experiência humana de 
estar no mundo e participar da vida. E ao nos referirmos 
à questão ambiental e à sua visão crítica da educação, 
usamos ações e elementos como a fotografia presente 
nesse contexto, que nos permitiu questionar princípios e 
práticas e como isso se refletiu no meio em que vivemos 
e que foi impulsionador do princípio da transformação.

Dessa forma, a linguagem visual presente na linguagem 
fotográfica constituiu uma possível ação educativa pelo 
seu caráter interdisciplinar, que favoreceu o diálogo entre 
os conhecimentos e permitiu a formulação de novos 
mecanismos metodológicos e materiais de aprendizagem 
para a população da Resex. De acordo com Samain (2012, 
p. 16) a magia criadora pode ser considerada como “uma 
via real no que diz respeito a novas concepções estéticas, 
de pensar o mundo, as ciências do homem e as artes, por 
meio desses enigmas vivos que são as imagens”. Isso foi 
o que as imagens produzidas na comunidade puderam nos 
revelar, contar, despertar.

A pesquisa-ação foi empregada neste estudo que caminhou 
com o movimento dinâmico da realidade investigada, 
buscando a flexibilidade para adaptar-se aos diferen-
tes temas e objetivos, além dos desafios e imprevis-
tos que surgem. Estabelecer uma metodologia implica, 
também, pensar em uma forma mais adequada para 
apontar caminhos e garantir legitimidade à produção dos 
conhecimentos sobre os processos pedagógicos próprios 
desta área.

Segundo René Barbier (2007), a pesquisa-ação serve 
“de instrumento de mudança social” (p.53) e requer a 
implicação, o engajamento do pesquisador. Ela tem como 
ponto de partida a articulação entre a produção de conheci-
mentos para a conscientização dos sujeitos e a solução 
de problemas socialmente significativos. Diversos autores 
que adotam essa abordagem nos ajudam a compreen-
der que tal modalidade de pesquisa tem o propósito de 
compartilhar saberes produzidos pelos diferentes sujeitos 
envolvidos no processo de educação e pesquisa; aqui os 
participantes deixam de ser “objetos” de estudo para 
serem pesquisadores, produtores de conhecimentos sobre 
a própria realidade. 

A metodologia da pesquisa-ação de forma participativa 
articulou-se à produção de conhecimentos, à ação educati-
va e à participação dos envolvidos, isto é, produz conheci-
mentos sobre a realidade a ser estudada e, ao mesmo 
tempo, realizou um processo educativo, participativo, 
para o revelamento dessa realidade. Essa modalidade da 
pesquisa qualitativa também é conhecida como pesquisa 
participante, pesquisa participativa ou simplesmente 
pesquisa-ação. 

A comunidade está inserida na Floresta Amazônica, onde 
percebemos grande riqueza para se trabalhar a relação do 
homem com o seu meio ambiente, onde pode ser conside-
rado um campo de interações entre cultura, sociedade e 
base física e biológica dos processos vitais.

Estabelecer uma metodologia implica em pensar na forma 
mais adequada para apontar caminhos e garantir legitimi-

dade e à produção de conhecimentos. Posso afirmar que a 
convivência na comunidade foi o principal caminho percor-
rido, pois a pesquisa ganhou um espaço para o diálogo, 
onde todos nós pudemos contar e revelar sentimentos, 
acontecimentos, fazeres, desejos, sonhos, contos, cantos, 
lutas, desafios. Em muitas ocasiões e eventos a comunidade 
revelava que eu já fazia parte da “família Cazumbá”. Acima 
do eu-pesquisadora, estava o eu-pessoa, tocada por minha 
autopoiesis, movida pelo “amor como emoção, como 
conduta relacional dos seres viventes; como modo do viver 
uma vida no respeito mútuo, na justiça e na solidariedade” 
(MORAES 2003, p.5). Humberto Maturana nos traz os 
processos autopoiético na construção dos significados 
valorizando a liberdade que cada pessoa deve ter para 
elaborar sua relação com o mundo que o envolve.

O processo vivido por mim pesquisadora abriu relevante 
caminho para perceber uma pesquisa participante. Em 
vários momentos eu recorria a alguns moradores para 
ler o que eu tinha escrito sobre eles e perguntava se 
estava bom. E eles, ao modo deles, sugeriam pequenas 
mudanças. O que mais me chamou a atenção foi que eles, 
se interrompidos por terceiros falavam “estou ocupada/o, 
estou aqui fazendo a pesquisa”. Percebi que na verdade 
estávamos tendo uma pesquisa participante. Com isso, a 
participação dos moradores desencadeou um processo de 
implicação e engajamento, o que gerou a concepção do 
pesquisador coletivo dentro dessa pesquisa.

A pesquisa participativa se constitui em uma investigação 
coletiva, que seja "capaz de gerar conhecimentos, favorecer 
a participação dos envolvidos, propor alternativas de 
mudanças" (MAXIMO, 2006, p.30), não apenas buscar 
interpretar a realidade e sim almejar a transformação 
com o envolvimento da comunidade.

Stori (2003, p.11) nos diz que as “atividades de pesquisa 
ligadas à arte e à educação, caracterizando interdiscipli-
naridade, já tem fundamentação metodológica usual que 
orienta tais processos de investigação”. Dessa forma, 
a pesquisa foi construída a partir do processo onde os 
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sujeitos foram parte integrante e participante do processo 
como um todo. São eles que produziram as imagens e 
realizaram leituras de imagens e histórias orais para revelar 
suas memórias, suas vidas. Stori (2003, p.15) reforça, ainda, 
que “por meio das diferentes manifestações artístico-cul-
turais que se fará o desenvolvimento da sensibilidade e da 
criatividade do educando, com a utilização de métodos e 
técnicas de investigação diversos”.

A pesquisa teve como base as ideias de pesquisa partici-
pante a partir dos conceitos trazidos pelo sociólogo René 
Barbier (2007), que também aborda a escuta sensível. 
Esse tipo de pesquisa possibilitou que os envolvidos na 
pesquisa pudessem acompanhar e pesquisar dentro do 
seu próprio cotidiano os processos de transformações 
desencadeados nos momentos vivenciais, ampliando estes 
processos de forma a envolver as relações comunitárias. 
Puderam descobrir aspectos de suas próprias vidas, bem 
como exercitar na realidade comunitária as peculiarida-
des das interações e conflitos que se desenrolam em 

formas de ações necessárias e eficientes para produzir 
transformações.

Como estratégia de coleta de dados a observação partici-
pante, foram parte essenciais do trabalho de campo, 
abordagem que permitiu a compreensão da realidade. 
A observação participante é um processo pelo qual o 
pesquisador se coloca como observador de uma situação 
social com a finalidade de coletar dados e compreender 
o contexto da pesquisa. A observação possibilitou um 
contato pessoal e estreito dos envolvidos com o fenôme-
no pesquisado. “É uma estratégia que envolve, não só 
a observação direta, mas um grande envolvimento na 
situação estudada, ou seja, privilegia a presença constante 
do pesquisador no campo e a observação direta das ativida-
des do pesquisador coletivo no local de sua ocorrência” 
(SENA FILHO 2018, p.56).

O trabalho foi realizado com vários grupos coletivos de 
alunos da escola, moradores e até crianças. Por meio 
das oficinas de fotografia foram criados grupos focal 

específico para produzir conhecimento sobre seu contexto 
extrativista.

Em cada grupo focal, por meio das oficinas vivenciais, foi 
percebido o comprometimento com o ato de ver, dialogar, 
compreender, manifestar e escutar, numa construção 
ativa e fraterna, escuta quem é escutado, criando, assim, 
a escuta sensível. Sena Filho (2018) em seus estudos, nos 
leva a várias reflexões em relação a uma escuta implicada, 
ou seja, a escuta sensível, que é uma proposta de troca 
mútua, dialogada entre quem fala e quem escuta, onde os 
envolvidos se respeitam, se doam para que haja a aceitação 
total da complexidade e completude do ser humano.

O processo da escuta sensível é uma prática que, necessa-
riamente, precisa estar atento ao outro, pois ela também 
é uma das promissoras para o desenvolvimento integral 
do sujeito, na medida em que este se constitui como tal 
na relação com o outro. A escuta sensível é uma grande 
possibilidade de crescimento, pois, à medida que se escuta 
as angústias do outro, há uma aproximação deste, um 

Figura 12:  Cronograma dos encontros realizados. Autora: Ana Carmem Nogueira, 2019 

conhecimento e ao conhecer o outro, aprende-se conhecer 
a si também. Para Maturana (1995), a esse ato de ampliar 
nosso domínio cognitivo reflexivo, que sempre implica 
uma experiência nova, só podemos chegar pelo raciocínio 
motivado pelo encontro com o outro, pela possibilidade 
de olhar o outro como um igual.

A escuta sensível afirma a coerência do pesquisador. 
Para Barbier (2007, p. 94), “o pesquisador comunica suas 
emoções, seu imaginário, suas perguntas, seus sentimen-

Figura 13: Ganhando voz por meio do olhar. Aurelice Vasconcelos, 2016

tos profundos: A escuta sensível apoia-se na empatia. O 
pesquisador deve saber sentir o universo afetivo, imaginá-
rio e cognitivo do outro para compreender do interior as 
atitudes e os comportamentos, o sistema de ideias, de 
valores, de símbolos e de mitos (ou a existencialidade 
interna, na minha linguagem)”. 

Conseguimos estabelecer por meio das oficinas fotográfi-
cas, grupos focais para a leitura de imagens e produções 
de histórias orais a escuta sensível, que reconheceu a 

aceitação do outro, sem julgamentos ou comparações e, 
ainda, com respeito às opiniões e as produções fotográ-
ficas apresentadas. Esses eixos metodológicos trazem o 
desafio da transdisciplinaridade se fazerem presentes, de 
estimular um novo pensar, sentir e agir (pesquisa, atitude 
e ação transdisciplinares) no mundo pautado em uma 
autonomia coletiva, que encontra no espaço comunitário 
um lugar de criação de conhecimento, um local embrionário 
a desenvolver essas três qualidades. 
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Figura 14: Diferentes grupos focais e escutas sensíveis. Aurelice Vasconcelos, 2017
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A escuta sensível foi captada, inclusive nos silêncios de 
cada um. Foi preciso ficar atenda para captar as emoções, 
os olhares, os gestos, as interações com o meio e o seu 
contexto. Diante disso, dentro desse estudo, o pensamento 
visual tomou destaque porque as imagens tornaram-se 
protagonistas do processo e não como ilustração. Para 
legitimar essa prática, trouxemos as metodologias artísti-
cas baseadas em artes que são consideradas formas não 
lineares de pensar e investigar, pois são abordagens que 
acreditam na conexão entre territórios do conhecimento, 
investigação cientifica e criação artística (ROLDÁN; MARÍN 
VIADEL, 2012). Elas constituem um meio de representação 
do conhecimento, complementa Egas (2017). E foi aporte 
de valorização de cunho criativo para explorar a poética 
visual construída nesse estudo. 

As imagens se constituíram em uma narrativa visual com 
vida própria, sem necessitar de textos explicativos ou se 
reduzirem a suporte ilustrativo. Demarchi (2014) apresen-
ta as metodologias de pesquisa em arte nas ideias de 
Róldan e Marin Viadel (2012), onde imagens individuais ou 
compostas são consideradas uma forma de conhecimento 
e impulsionam o estudo e a reflexão.

A comunidade foi convidada ao diálogo sobre as imagens 
que foram produzidas por meio de grupos focais, pois 
muitos gostam de visualizar, contemplar e comentar, 
porém os mais idosos não se interessam em fotografar 
porque nunca tiveram contato com celulares e câmeras 
fotográficas, porém se interessam em participar das 
leituras de imagens e do processo de história oral.

A proposta da utilização da história oral não foi abordada 
em sua versão clássica. E sim, com adaptações que mais 
se aproximam.

A relação metodológica interdisciplinar foi fio condutor 
entre pesquisa participante, fenomenologia, escuta 
sensível, grupo focal, metodologias artísticas baseadas em 
artes, experiência estética e rizomas. Dentro dos procedi-
mentos metodológicos foram utilizados a etnopesquisa 

e a antropologia visual como teias para o processo da 
pesquisa, onde os “sujeitos interpretam seus pensamentos, 
sentimentos e ações” (MACEDO, 2006, p. 82).

As ideias de Etienne Saiman (2012) foram utilizadas como 
procedimento metodológico e conceitual sobre as imagens, 
pois ele trabalha dentro da antropologia visual, sendo uma 
referência no estudo de imagens, com grande aprofun-
damento na área da fotografia utilizados nos estudos de 
culturas.

Dessa forma, as imagens fotográficas foram utilizadas 
como produção e coleta de dados, dentro de uma visão 
antropológica. O que nos levou, assim, as reflexões concei-
tuais etnográficas. A partir das ideias de Macedo (2006) 
ao utilizar a etnopesquisa, foram valorizadas as falas e 
as experiências dos atores sociais, por representarem 
algo vivido. A etnopesquisa assinalou o fato de que a ação 
humana não é tão constatável, previsível, tão determinada 
em seu desenrolar.

Os dados foram analisados à luz da etnopesquisa que 
reforçou a importância da relação dos envolvidos (pesqui-
sador e sujeito da pesquisa) de forma mais integrada, 
buscando uma postura mais reflexiva e flexível. Apontou 
para dimensão em que a complexidade é um fato impres-
cindível na observação e nas práxis da realidade.

A metodologia deste estudo contribuiu para redimensionar 
o meu olhar e a minha postura como educadora, pesquisa-
dora e, principalmente, como pessoa. Possibilitou vivenciar 
experiências de forma mais afetuosa com os extrativistas, 
percebendo suas histórias, limites, angústias e alegrias. 
Isso nos faz lembrar das experiências que Gonçalves (2016, 
p.156) destaca onde “a câmera fotográfica foi utilizada 
por Claudia Andujar como um instrumento para dar voz 
aos marginalizados e entendê-los, ao mesmo tempo em 
que conhecia a si própria (no outro)”. Ao mergulhar nessa 
experiência, aprofundei também, nas reflexões sobre os 
conhecimentos sensíveis do humano.

Figura 15: Encontros. Aurelice Vasconcelos, 2017
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IGAPÓS E IGARAPÉS, FLEUMAS 
E CORRENTEZAS: ESPIRAL 
INCESSANTE DE 
CONSTANTES COMEÇOS

Figura 16: Tripé de luz. Aurelice Vasconcelos, 2017

A pesquisa se tornou transdisciplinar porque buscou 
desempenhar uma fundamental função integradora das 
dimensões do ser humano com a necessária visão sistêmi-
ca, na busca de práticas socioambientais sustentáveis 
e que transcendeu qualquer disciplina. Foi um estudo 
vivencial que envolveu o ser na sua integralidade. O que 
resultou em uma experiência muito significativa a partir da 
vivência com os extrativistas, com as imagens produzidas e 
o referencial teórico, envolvendo peculiaridades da cultura 
da Reserva Extrativista do Cazumbá-Iracema, a fotografia 
como linguagem visual e o seu viés pedagógico e estético.

Acredita-se que “o primeiro pesquisador a utilizar o termo 
“transdisciplinaridade” foi Jean Piaget, em 1970, durante 
um colóquio sobre interdisciplinaridade. Nessa ocasião, 
ele pontuou que às relações interdisciplinares sucederiam 
uma fase superior: a transdisciplinar. Começava, assim, 
a despontar a transdisciplinaridade basicamente para se 
contrapor à ruptura epistemológica vigente e à redução 
cada vez mais dramática do real e do sujeito, bem como 
à fragmentação do saber, contribuindo com o reencontro 
da unidade do conhecimento”. (VASCONCELOS 2010, p. 
33). Vale destacar que o sentido etimológico revela que o 
prefixo trans indica algo que ao mesmo tempo está entre, 
através e além das disciplinas. Isso justifica esse estudo 
ser transdisciplinar, pois não foi construído somente da 
relação entre as disciplinas, apoiou-se em um contexto 
cultural, holístico, de saberes tradicionais e transversais.

No sentido etimológico, debates revelam que o prefixo 
trans indica algo que ao mesmo tempo está entre, através 
e além das disciplinas, implicando também a transcen-
dência, que é levada a um sentido que aponta para as 
inter-relações tanto no individual e social quanto no 
ambiental. A transdisciplinaridade busca desempenhar 
uma fundamental função integradora das dimensões do 
ser humano com a necessária visão sistêmica, na busca 
de práticas socioambientais sustentáveis. 

No Relatório para a Unesco da Comissão Internacional 
sobre Educação para o Século XXI, organizado por Jacques 

Delors (2000), são consideradas as bases para a busca 
pela práxis transdisciplinar. Pelo documento da Unesco, 
quatro seriam os pilares básicos para a educação do 
século XXI: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender 
a viver juntos e aprender a ser, que, posteriormente, foram 
complementados com o aprender a participar e o aprender 
a antecipar, propostos pela Declaração de Zurique em 
2000, constituindo-se também em alicerce para a prática 
fundamentada da transdisciplinaridade. 

Vasconcelos (2010, p. 34) compartilha os três eixos metodo-
lógicos: atitude transdisciplinar, pesquisa transdisciplinar 
e ação transdisciplinar, como uma nova compreensão e 
atuação em nossa realidade, a partir dos chamados de 
transformação que elas têm nos sinalizado ao longo dos 
últimos séculos 

 . a Atitude Transdisciplinar busca a compreensão da 
complexidade do nosso universo, da complexidade 
das relações entre sujeitos, dos sujeitos consigo 
mesmos e com os objetos que os circundam, a fim 
de recuperar os sentidos da relação enigmática do 
ser humano com a Realidade – aquilo que pode ser 
concebido pela consciência humana – e o Real – como 
referência absoluta e sempre velada. Para isso, propõe 
a articulação dos saberes das ciências, das artes, da 
filosofia, das tradições sapienciais e da experiência, 
que são diferentes modos de percepção e descrição 
da Realidade e da relação entre a Realidade e o Real;

 . a Pesquisa Transdisciplinar pressupõe uma pluralidade 
epistemológica. Requer a integração de processos 
dialéticos e dialógicos que emergem da pesquisa e 
mantém o conhecimento como sistema aberto; 

 . a Ação Transdisciplinar propõe a articulação da 
formação do ser humano na sua relação com o mundo 
(ecoformação), com os outros (hetero e coformação), 
consigo mesmo (autoformação), com o ser (ontofor-
mação), e, também, com o conhecimento formal e o 
não formal. Procura uma mediação dos conflitos que 
emergem no contexto local e global, visando a paz e a 

colaboração entre as pessoas e entre as culturas, mas 
sem desconsiderar os contraditórios e a valorização 
de sua expressão. (VASCONCELOS, 2010, p. 34) 

Esses eixos metodológicos trazem o desafio de a transdis-
ciplinaridade se fazer presente na educação, de estimular 
um novo pensar, sentir e agir (pesquisa, atitude e ação 
transdisciplinares) no mundo pautado em uma autonomia 
coletiva, que encontra no espaço de atuação docente um 
espaço de criação de conhecimento, um local embrionário 
a desenvolver essas três qualidades. 

As proposições anteriores incitam a uma reflexão sobre 
a importância de professores estarem em constante 
formação, conhecerem a transdisciplinaridade, exercita-
rem sua metodologia, vivenciarem uma nova forma de lidar 
com o conhecimento, em diálogo com a tradição disciplinar, 
como um caminho de criação de novos conhecimentos e 
quiçá de profissionais mais autônomos e criativos. 

Entrar em contato com a transdisciplinaridade pode nos 
levar a uma gradativa transformação integradora do olhar 
tanto sobre o individual quanto acerca do social, além de 
poder propiciar uma respeitosa reflexão sobre a trajetória 
sócio-histórica das culturas, na busca da compreensão 
do que hoje significa trabalharmos pela sustentabilidade. 

A transdisciplinaridade se apresenta em uma estrutura com 
base em três pilares, segundo Vasconcelos (2010, p.34)

 . Níveis de Realidade : no reconhecimento da impossi-
bilidade de concebermos o mundo preso e restrito 
a um único nível de realidade, mas pelo contrário 
percebermos a concretude da concomitância de 
diversos níveis de realidade, entendendo que cada 
nível de realidade é o que é graças ao fato de haverem 
outros níveis que coexistem com ele, constituindo a 
complexidade na sua essência; 

 . Complexidade, no sentido não de complicado, mas de 
aquilo que se inter-relaciona, se interliga, se comple-
menta; 
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 . Lógica do Terceiro Incluído, demonstrada na física 
quântica, que possibilita o trânsito entre os infindáveis 
níveis componentes da realidade, apresentando a 
figura de um terceiro elemento incluído no todo, 
consolidando um novo plano de realidade, com base na 
tensão provocada pelos tradicionais pares contraditó-
rios propostos pela ciência moderna. (VASCONCELOS, 
2010, p. 34)

Esses pilares parecem nortear uma nova forma de nos 
relacionarmos com o mundo, uma vez que em primeira 
instância colocam em dúvida as afirmações da ciência 
moderna quanto à existência de um só nível de realidade. 
Dizem que a física quântica nos permitiu perceber que 
a abstração também constitui a realidade, abrindo com 
isto novo caminho a ser percorrido em todos os níveis 
do fazer humano, trazendo consigo o vital movimento 
transformador da mudança de paradigma. 

Os princípios que apóiam a transversalidade e transdiscipli-
naridade buscam superar a ideia de que se devem trabalhar 
conhecimentos somente da disciplina determinada. Eles 
buscam intercomunicação entre as disciplinas, tratando de 
um tema/objeto/problema de interesse comum. Santos e 
Sommerman corroboram tal ideia ao afirmar que “os temas 
transversais, tendo em vista um tema social, transgridem 
as fronteiras epistemológicas de cada disciplina, possibi-
litando uma visão mais significativa do conhecimento e da 
vida.” (SANTOS E SOMMERMAN, 2009, p. 23). 

Observa-se que temáticas transversais são capazes de 
promover a confluência de conhecimentos e saberes 
diversos para a emergência de um olhar mais holístico 
das realidades consideradas e da construção coletiva 
e cooperativa de soluções para os problemas vividos. 
Segundo Catalão (2009, p.263), a transversalidade pode 
servir como elo entre várias instâncias na prática da 
educação ambiental: 

A transversalidade na prática educativa de EA estabe-
lece uma ponte entre os conhecimentos sistematizados, 
a vida cotidiana e a ação transformadora dos homens 

no meio ambiente. Uma pedagogia de abordagem 
transversal articula procedimentos, competências, 
habilidades, valores e conceitos necessários ao desen-
volvimento de uma ecopedagogia ativa e participativa 
em benefício da sustentabilidade da vida planetá-
ria, promovendo uma compreensão abrangente dos 
conhecimentos e maior implicação dos indivíduos na 
própria aprendizagem. Ela propõe ainda um trabalho 
de formação que faz interagir o grupal e o individual, 
os saberes e as habilidades das comunidades com o 
conhecimento científico e as tecnologias ambientais 
apropriadas ao desenvolvimento econômico susten-
tável. (CATALÃO, 2009, p.263)

Os temas transversais foram recomendados nos Parâme-
tros Curriculares Nacionais (PCNs) (Brasil-MEC, 2001) 
para tentar articular o conhecimento das diversas discipli-
nas. Eles têm como objetivo estabelecer uma referência 
curricular e apoiar a revisão e/ou elaboração da proposta 
curricular dos Estados ou das escolas integrantes dos 
sistemas de ensino. Catalão (2009, p. 263) alerta para o 
que propõem os PCNs às escolas.

A transversalidade proposta pelos Parâmetros Curri-
culares Nacionais é uma metodologia para inserção 
de temas contemporâneos e de abrangência nacional 
que devem ser assumidos pela escola como essenciais 
à educação das novas gerações. Dado o seu caráter 
difuso, esses temas não podem estar circunscritos 
a uma disciplina isolada. Dizem respeito ao conjun-
to de conhecimentos, competências e habilidades 
trabalhados no ensino fundamental e devem ser 
abordados de forma inter e transdisciplinar, convo-
cando diferentes saberes e áreas de conhecimentos. 
A transversalidade na escola é uma idéia que lança 
pontes entre a vida cotidiana dos educandos, das 
comunidades e dos conhecimentos estudados na 
escola. (CATALÃO 2009, p.263)

Os temas transversais, incluídos na coletânea dos PCNs, 
são práticas que corroboram o uso da abordagem transdis-
ciplinar. Santos e Sommerman observam que eles são 
formulados em termos de “valores que constituem objeti-
vos educacionais como dignidade, igualdade, participação, 
corresponsabilidade, tolerância, flexibilidade, abertura, 
articulação dos saberes, diversidade, autonomia, democra-

cia cognitiva, liberdade e contextualização.” (SANTOS E 
SOMMERMAN 2009, p. 77). 

Os temas transversais podem resgatar as relações existen-
tes entre os conhecimentos, onde Santos e Sommerman 
esclarecem que

outra forma de evidenciar e trabalhar as conexões 
entre os conhecimentos pode ser a realização perió-
dica de jornadas temáticas, a exemplo da realizada na 
França, em 1998, sob a direção de Edgar Morin (2001), 
reunindo professores para apresentar trabalhos 
que rejuntavam os saberes em torno de problemas 
essenciais. É somente um exemplo de como se pode 
mobilizar dentro da estrutura tradicional. (SANTOS 
E SOMMERMAN, 2009, p. 23)

Diante desses exemplos, a pesquisa busca na visão 
educacional transdisciplinar estimular os educadores 
a pensarem sobre suas teorias e vivências buscando 
estabelecer novas visões de suas práticas pedagógicas, 
interligando os saberes e conhecimentos. 

Santos e Sommerman (2009, p.75) entendem que a busca 
do significado para o conhecimento “não se faz apenas pela 
via da razão, também envolve o sujeito em suas emoções. 
Implica o seu projeto de vida, importa exercer autonomia e 
dependência ao sistema e participar de projetos que lhes 
coloca o desafio de optar por valores a defender”. 

Um enfoque que a transdisciplinaridade traz é a religa-
ção entre as ciências com o objetivo de provocar uma 
mudança de olhar. Trata-se da propriedade emergente do 
conjunto. Os mesmos autores já referidos e ainda Morin 
(2003) completam essa ideia nos dizendo que “quando 
se fragmenta o todo perde-se a propriedade emergente 
que nasce da inter-relação total. Essa propriedade não 
se constitui a partir da simples soma das partes, como 
ocorre no campo de multidisciplinaridade” (SANTOS E 
SOMMERMAN, 2009, p.76). 

Ela aparece no contexto da transdisciplinaridade, quando 
o sistema se constitui e possibilita uma visão integrada, 
global e interativa do todo com as partes e das partes 

com o todo. A interação das partes com o todo ocorre 
através de diálogos entre os elementos e destes com o 
sistema total. O diálogo é essencial à emergência de um 
significado para o conhecimento (MORIN, 2003, apud 
SANTOS E SOMMERMAN, 2009, p.76). 

Observa-se que praticar a abordagem transdisciplinar 
por meio do diálogo entre os saberes parece fácil, mas 
não é. Na prática educacional encontramos resistências 
e barreiras impostas pela estrutura do sistema, no qual 
cada docente se sente “senhor do seu conhecimen-
to”, recusando-se, na maioria das vezes, a interagir. A 
transdisciplinaridade apresenta uma postura de democra-
cia cognitiva, ou seja, todos os saberes são igualmente 
importantes, superando o preconceito introduzido pela 
hierarquização dos saberes. 

Na tentativa do diálogo com os diferentes saberes, os 
obstáculos são os nossos próprios olhares condicionados 
pela cultura na qual nos criamos e sob a qual vivemos. 
Santos e Sommerman chamam a atenção para o fato de 
sermos movidos por preconceitos que reforçam o fato de 
sermos movidos por preconceitos que reforçam a diferença 
e não as semelhanças entre os saberes: 

As atividades transdisciplinares desvelam nossa dificul-
dade em lidar com o diverso. Somos reféns de atitudes e 
conceitos de oposição que realçam as diferenças e não 
as convergências. As oposições se tornam antagônicas e 
não se complementam. Aceitar a lógica do Terceiro Termo 
Incluído, mas na prática, atuamos com a lógica Clássica 
de oposição, não havendo ainda uma assimilação da teoria 
pela emoção. Entre razão e emoção, esta última é muito 
mais resistente. Daí, o rompante de Albert Einstein de que 
é mais fácil desintegrar um átomo do que um preconceito. 
Portanto, enfrentamos obstáculos internos e externos: as 
nossas próprias atitudes e pensamentos e a ação a ser 
realizada transgredindo a estrutura consolidada. (SANTOS 
E SOMMERMAN, 2009, p. 93) 

Os mesmos autores alertam que “o homem se humaniza 
pela cultura, que é uma construção histórica. O homem 

elabora idéias que, por sua vez, retroagem conforman-
do-o, muitas vezes, aprisionando sua mente”. (SANTOS 
E SOMMERMAN 2009, p. 75). Pode-se dizer que essa 
prisão pode ser concebida a partir da fragmentação do 
conhecimento; além do mais, percebe-se que a educação 
pouco responde a perguntas tão comuns que fazemos a 
respeito de por que precisamos aprender de forma tão 
fracionada.

Observa-se que a transdisciplinaridade pode incrementar 
a aprendizagem ao trabalhar com imagens e conceitos 
que mobilizam, conjuntamente, as dimensões mentais, 
emocionais e corporais, tecendo relações tanto horizontais 
quanto verticais do conhecimento. Ela pode criar situações 
de maior envolvimento dos indivíduos na construção de 
significados. “Os alunos ‘constroem’ conhecimentos, como 
dizia Paulo Freire (1997). Trabalhar a educação com tal 
visão supera a mesmice do padrão educativo, encanta o 
aprender e resgata o prazer de aventurar-se no mundo 
das idéias”. (SANTOS E SOMMERMAN, 2009, p. 26) 

Para que a compreensão e a prática da transdisciplinarida-
de sejam possíveis, Santos e Sommerman (2009) sugerem 
três orientações balizadoras fundamentais: 

 . a exemplo do processo de tecelagem (tecer ao mesmo 
tempo com diversos fios), cada participante deve 
reconstruir o conhecimento, puxando os fios mais 
significativos para configurar um desenho que articule 
os conhecimentos necessários, supostamente integra-
dos a áreas específicas distintas;

 . a necessidade de reconceitualização do conhecimento 
disponível, o que seria feito aplicando princípios 
que se contrapõem ou ampliam o senso comum. 
Neste último caso, toma-se como exemplo a herança 
da ciência moderna concretizada no reducionismo 
presente na estrutura do sistema educacional/social, 
na fragmentação do conhecimento em áreas e discipli-
nas – implicando em hiperespecialização e na forma 
dualística de pensar;

 . essa reconceitualização do conhecimento também 
requer a integração de novos princípios como o 
hologramático (conexão entre as partes e o todo), 
o princípio da complementaridade (os opostos se 
completam), o princípio da incerteza (ambiguidade da 
vida e do conhecimento) e o princípio da autopoiese 
(conceito que vê o ser vivo como um sistema que se 
autorreconstrói). (SANTOS E SOMMERMAN 2009 p. 41) 

Aplicados ao processo ensino-aprendizagem, os princípios 
hologramático e transdisciplinar tornam o aprender uma 
atividade prazerosa à medida que contextualizam o saber 
e resgatam o sentido do conhecimento (perdido em razão 
de sua fragmentação e descontextualização). Transformar 
o conhecimento em um ato de afirmação do ser. Esse 
é o desafio que se coloca na reconstrução da prática 
pedagógica, enquanto também representa um desafio ao 
tema proposto nesta dissertação. 

Já o princípio da autopoiese (autofazer-se), que é um 
termo empregado por Maturana e Varela (2001), defende 
que todo ser vivo é um sistema autopoiético, ou seja, que 
se auto-organiza e autoconstrói. “A ideia de autopoiese 
relembra, imediatamente, a proposição de Paulo Freire 
(1997), segundo o qual o conhecimento não se transmite, 
se constrói” (Santos e Sommerman 2009, p. 33). 

Os autores aprofundam essa noção com os seguintes 
questionamentos: 

Quando a antropologia filosófica coloca a questão: o que 
é ser humano? A noção de homem como ser racional não 
mais satisfaz. Segundo Morin (1991/1996), o sujeito está 
lá e cá, no prosaico e no poético; o sujeito articula diversas 
dimensões. É, ao mesmo tempo, autônomo e dependente; 
racional e passional. Um ser que se auto-organiza conforme 
o ambiente. Morin redefine a espécie não só como Homo 
Sapiens, mas como homo/sapiens/demens. Ele introduz 
o sujeito na vida cotidiana, articulando o bem e o mal, 
a ordem e a desordem, a autonomia e a dependência, a 
certeza e a incerteza. O homem é também um ser ‘crísico’ 
(de crise). (2009, p.74) 
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De crise em crise ele se autorreorganiza e se supera. Esse 
processo é descrito por Maturana e Varela (2001, p.55): 

O reconhecimento de que aquilo que caracteriza os seres 
vivos é sua organização autopoiética, permite relacionar 
uma grande quantidade de dados empíricos a respeito 
do funcionamento celular e sua bioquímica. A noção de 
autopoiese, portanto, não esta em contradição com esse 
corpo de dados. Ao contrário, apóia-se neles e se propõe, 
explicitamente, a interpretar esses dados a partir de um 
ponto de vista específico, que destaca o fato de que os 
seres vivos são unidades autônomas. 

Sá (2005, p. 250) é outra autora que traz esclarecimentos 
sobre a condição auto-organizativa dos seres vivos: 

Maturana denominou os sistemas vivos de autopoiéticos, 
por sua capacidade circular e autônoma de construir seus 
próprios componentes, definir seus limites e sua organiza-
ção. Ao mesmo tempo em que se transmite geneticamente, 
a auto-organização do ser vivo forma um organismo capaz 
de computar informação sobre si e sobre o mundo externo, 
acumulando experiência, memória, criando estratégias de 
vida, e uma existencialidade própria (história). 

Aprofundando o conceito no que se refere a linguagem, 
“Maturana diz que o humano vive imerso na linguagem, 
como meio de comunicação onde se formam e se transfor-
mam as aptidões mentais, psicológicas e afetivas. É nela 
que a cultura reproduz em cada sujeito a complexidade 
social, ao mesmo tempo em que nele se transforma.” 
(Maturana, apud Sá, 2005, p. 252) 

O uso dos conceitos de complexidade e transdisciplinarida-
de na educação pode recuperar algumas metodologias de 
ensino. Esse resgate confere maior consistência e amplitu-
de sistêmica às metodologias construídas por pedagogias 
alternativas, como sugerem Santos e Sommerman (2009). 

A abordagem transdisciplinar apóia-se na pedagogia da 
práxis, que segundo Gadotti (2006) pode ser considerada 
a teoria de uma prática pedagógica que procura não 

esconder conflitos e contradições, mas ao contrário, 
procura entendê-los como inerentes à existência humana:

 
A práxis, em grego, significa literalmente ação (...). 
Práxis significa ação transformadora. A pedagogia da 
práxis pretende ser uma pedagogia para a educação 
transformadora. Ela radica numa antropologia que 
considera o homem um ser incompleto, inconcluso 
e inacabado e, por isso, um ser criador, sujeito da 
história, que se transforma na medida mesma em que 
transforma o mundo. (GADOTTI, 2006, p. 2)

A não neutralidade do conhecimento é um dos conceitos-
-chave que, ao ser aceito, provoca uma onda de repercus-
são, migrando para outros conceitos afins, oferecendo a 
possibilidade de ressignificação e reorganização; possibi-
litando um novo olhar, resultando em mudança de atitude, 
em novo sentimento de harmonia e pertencimento ao 
mundo. (SANTOS E SOMMERMAN, 2009). 

Dessa forma, o capítulo 1 abordou a Reserva Extrativista 
do Cazumbá-Iracema onde realizou-se uma breve história 
da cultura extrativista no Acre, trazendo o legado Chico 
Mendes um seringueiro que perdeu a vida lutando pelo 
Floresta e padre Paolino que foi braço direito para criação 
da Resex do Cazumbá-Iracema, juntamente com Seu 
Nenzinho que é um grande líder comunitário que lutou, 
mobilizou moradores e criou a reserva. Esse capítulo revela 
quem são os extrativistas, o modo de vida na comunidade 
e as atividades que esses atores desenvolvem na Floresta 
Amazônica. Para isso, se utilizou da Histórias Oral, o Plano 
de Manejo da Reserva, documentação legal e livros sobre 
a história do Acre e da Identidade Extrativista. Além 
do conceito da contextualização histórica da Ana Mae 
Barbosa, onde construímos a primeira etapa da Abordagem 
Triangular: identidade, cultura e contextualização histórica 
– Cultura Extrativista.

Já o capítulo 2 abordou o campo da linguagem fotográfica 
como processo de vivência e uma conversa entre os autores 
que abordam a fotografia dentro da reflexão estética e 

a produção de imagens, onde todo o planejamento foi 
de forma participativa. Traz o contexto da pesquisadora 
enquanto fotógrafa e educadora, dentro da abordagem da 
A/R/Tografia. Em seguida entra no campo do processo das 
oficinas pedagógicas imagéticas. Como ponte das ideias 
Freirianas conduzimos a mediação como ação educativa. 
Apresentaremos assim, a segunda etapa do Triângulo 
Espiral interdisciplinar: A Arte e o Fazer Artístico - produção 
fotográfica.

O capítulo 3 valorizou a antropologia visual o processo 
das vivências por meio da fotografia, por meio da vivência 
fenomenológica, percepção ambiental, imersão cultural e 
desdobramentos socioambientais, dentro da abordagem 
de educação ambiental. Utilizamos para isso, grupos 
focais para leitura de imagens e histórias orais para 
revelar sua história de vida, suas percepções, memórias. 
Apresentando, assim, o terceiro tripé do triângulo espiral 
interdisciplinar que é a Apreciação Artística – Oficinas 
criativas e educativas. 

Os capítulos se constituíram em um diálogo envolvendo 
a percepção ambiental e cultural presente nas imagens 
capturadas pelos atores envolvidos na pesquisa, que 
foram mobilizados a participarem das oficinas e produção 
de suas imagens. Enfatizamos as histórias orais constru-
ídas por meio das imagens produzidas e as leituras de 
imagens por meio das vivências, construindo assim, uma 
Leitura de imagens a partir da História oral. Inspirado 
nas manifestações de uma etnopoética das fotografias 
de Claudia Andujar onde o meio e a imagem se fundirem 
como lugar etnográfico na arte contemporânea, e que aqui 
as imagens da reserva ganham destaque no processo de 
conhecimentos revelados na comunidade extrativista.



CAPÍTULO I 

RESERVA EXTRATIVISTA 
DO CAZUMBÁ-IRACEMA – 

RIOS PROFUNDOS DA 
HISTÓRIA DE UMA CULTURA
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"Todos nós temos uma história 
ninguém que nunca escreveu, mas, à vida de 

cada um de nós é uma história." 
Dona Algecida (2016)

Figura 17: Família Extrativista, 2012

Os moradores mais antigos da reserva contam que a 
palavra Cazumbá é de origem indígena, da língua da 
etnia Tupi Guarani. Afirmam que Cazumbá significa chefe, 
domínio e o cara todo poderoso. A escolha deste nome se 
deu para simbolizar o poder de luta que os extrativistas 
que moram na reserva possuem. A convivência com a 
comunidade nos leva a compreender que a história dos 
Povos da Floresta no Acre é carregada de conflitos e 
conquistas. Ouvir relatos, resgatar as memórias sobre os 
acontecimentos que vivenciaram ou ouviram dizer, foi o 
ponto de partida para construção deste capítulo.

Para um maior desdobramento desse assunto, nos 
apoiamos nas ideias da antropologia visual para dialogar-
mos com os processos de mudanças sociais que a popula-
ção extrativista vem enfrentando nas últimas décadas. 
Diante disso, este capítulo apresenta um breve recorte 
da história da cultura extrativista. Será destacado o 
que é uma reserva extrativista, como surgiu a Resex do 
Cazumbá-Iracema e o modo de vida na comunidade e, 
principalmente, como foi essa construção histórica a 
partir da visão deles. Esse será o momento triangular da 
contextualização histórica da reserva.

Em viagens por estados brasileiros, percebia que cada 
um tinha uma forma própria em suas tradições, em seus 
costumes, na alimentação e até na linguagem. E foi aí 
que eu comecei a compreender que existem diferen-
tes culturas formadas a partir de tradições, formas de 
trabalho, organização do trabalho, linguagens próprias 
e outras características singulares. Cultura para Paulo 
Freire “é a atividade humana de trabalho que transforma, 
produzido por diferentes movimentos e grupos culturais 
constituidores do povo” (OSOWSKI, 2016, p. 98).

Outra referência é trazida pela pesquisadora Bonci (2017) 
que se refere a Michel de Certeau (2016) como um grande 
pensador sobre cultura, onde ela nos diz que ele “aponta 
que a cultura é mais do que um conjunto de “valores”, no 
sentido de ser um trabalho realizado no decorrer de toda 

a vida social do indivíduo, num contínuo cultivar a cultura” 
(BONCI 2017, p. 39).

Paulo Freire (1980, p.44) afirmava que a construção de 
uma cultura é “uma permanente atitude crítica, único 
modo pelo qual o homem realizará sua vocação natural de 
integrar, superando-se a atitude do simples ajustamento 
ou acomodação”. Diante desses conceitos sobre cultura, 
podemos afirmar que os extrativistas também possuem 
uma cultura própria e uma construção histórica única. 
Bonci (2017, p.41) completa dizendo que:

Guattari nos revela na obra Micropolítica - Carto-
grafias do desejo (1996) que a palavra cultura teve 
vários sentidos no decorrer da História e seu sentido 
mais antigo é o que está presente na expressão 
“cultivar o espírito”, designando-a como “sentido A”, a 
"cultura-valor" por corresponder a um julgamento de 
valor determinante de quem tem cultura e pertence 
a um meio culto, e de quem não a tem e pertence a 
um meio inculto. Um outro sentido para a palavra 
cultura, denominado pelo autor como “sentido B” é 
a “cultura- alma coletiva”, sinônimo de civilização; 
uma dimensão democrática da cultura, uma vez que 
não se trata mais do “ter ou não ter: todo mundo 
tem cultura”. O “sentido C”, ao qual designa como 
“cultura mercadoria”, corresponde à cultura de massa 
onde não há julgamento de valor, nem territórios 
coletivos da cultura. A cultura significa produzir e 
difundir mercadorias culturais, uma cultura que se 
produz, se reproduz, se modifica constantemente. 
(BONCI, 2017, p.41)

Esses conceitos caminham nas ideias de Stuart Hall (2015), 
onde podemos compreender que a definição de cultura é 
dada ao mesmo tempo como os sentidos e valores que 
nascem entre as classes e grupos sociais diferentes, com 
base em suas relações e condições históricas. Stuart Hall 
(2015) foi um intelectual que acompanhou mudanças na 
contemporaneidade e questiona a historicidade desses 
sistemas de representação que são as identidades culturais 
e, que nesse caso, estamos abordando as atividades que 
determinam a identidade da população extrativista da 
Resex do Cazumbá-Iracema.

Segundo Vasconcelos e Lara (2017, p. 129) “há uma profun-
da relação do pensamento de Hall com sua própria situação 
histórica de migrante, de um sujeito pós-colonial que, ao 
se radicar na ex-colônia, teve de negociar sua própria 
identidade que foi posta em questão, além da suposta 
autenticidade do seu ser.” Essa busca do reconhecimento 
do ser cultural é um dos pontos chave que buscamos nesta 
pesquisa, por meio da produção de fotografias.

Quando fui ao Acre pela primeira vez, me aproximei das 
tradições locais que, também, fazem parte da cultura 
brasileira. Percebi a riqueza da qual fazemos parte é, muitas 
vezes, desconhecida para nós. Inclusive, aspectos históricos 
de sua constituição. É de grande importância destacar que 
a cultura extrativista surgiu a partir da luta coletiva de uma 
categoria social marginalizada ou mesmo sem visibilidade 
por muito tempo no âmbito nacional. Souza Neto (2010, p. 
39) destaca que toda luta “está ligada às conquistas dos 
direitos humanos”. Os moradores da Reserva Extrativista do 
Cazumbá-Iracema, procuram manter sua identidade cultural 
e sua história carregada de batalhas e conquistas sociais.

A luta por permanecer e se sustentar da floresta ganhou 
muita força no estado do Acre, onde se destacou o seringuei-
ro e líder sindical Chico Mendes (1944 – 1988). As ideias 
da Educação Social reforçam o sentido da relação social 
que essas pessoas vivem, trazendo a dimensão de seus 
valores e de sua identidade cultural. Manzochi (2008, 
p.264) reforça essa ideia quando nos diz que “trabalhar 
tais aspectos de um modo que favoreça a formação 
da moralidade autônoma dos educandos, e a partir 
de questões ambientais relevantes da realidade local/
regional em que estão situados”.

As Reservas Extrativistas são áreas de domínio público 
pertencentes ao Sistema Nacional de Unidades de Conser-
vação (SNUC), utilizadas por populações tradicionais. O 
Decreto nº 98897, de 30 de janeiro de 1990, no seu art. 
1º define que "as Reservas Extrativistas são espaços 
territoriais destinados à exploração autossustentável 
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e conservação dos recursos naturais renováveis, por 
população extrativista" (BRASIL, 1990). Essa categoria 
de Unidade de Conservação tem como objetivos básicos 
proteger os meios de vida e a cultura dessas populações e 
assegurar o uso sustentável dos recursos naturais desse 
lugar. Dessa forma, são terras considerados de interesse 
ecológico e social que possuem características naturais 
e que possibilitam o seu uso sustentável, sem prejuízo 
para conservação ambiental. Totalizando 96 unidades 
de conservação, as Reservas Extrativistas e Reservas 
de Desenvolvimento Sustentável, federais e estaduais, 
cobrem uma área de 25.138.036 hectares, o que corres-
ponde cerca de 5% da Amazônia brasileira.

A forma de resistência e, de luta pela terra no Acre 
incorporou elementos transversais que não podem ser 
separados com o ecológico, pois sem floresta não há 
extrativismo. Em relação ao campo econômico, permanecer 
na terra é garantir a sobrevivência das presentes e futuras 
gerações. E no campo sociocultural o saber ser seringueiro 
é também um direito à identidade de grupo. Falar sobre 
a identidade cultural dos extrativista nos faz lembrar da 
trajetória de Stuard Hall, onde segundo Vasconcelos e Lara 
(2017, p. 117) afirmaram que “Stuart Hall acompanhou as 
mudanças na contemporaneidade e questiona a histori-
cidade desses sistemas de representação vistos como 
identidades culturais" e, nesse caso, estamos abordando 
as atividades que determinam a identidade da população 
extrativista da Resex do Cazumbá-Iracema”.

Navegar pelas águas da reserva nos leva a perceber que 
mesmo com todas essas características e objetivos, 
atualmente, as reservas Extrativistas vêm perdendo um 
pouco de seus ideais. Os seus recursos naturais têm sido 
pressionados por atividades ilegais externas de invasores 
da zona urbana, tais como caça ilegal, tráfico de animais 
silvestres, inclusive os de animais ameaçados de extinção, 
pesca, derrubada de madeira.

Outra situação é em relação aos jovens que vão às cidades 
com o intuito de estudo ou trabalho e acabam conhecendo 

os vícios, como álcool e drogas. Muitos não voltam mais 
para suas reservas de origem ou, pior, trazem consigo esses 
problemas. Com essa alteração social, os extrativistas 
começam a enfrentar questões e problemas sociais que 
interferem na sua cultura.

Falar sobre Reserva Extrativista é falar sobre os valores 
culturais que traçam a identidade das pessoas, que as 
estruturam em si mesmas e no mundo, identificando-se 
com sua realidade imediata. Seu Nenzinho se preocupa 
em não perder a história que foi de luta, uma história bonita 
de defender uma causa, de não temer as batalhas. Não viver 
de passado, mas preservar a trajetória bonita que gerou 
conquistas. Segundo Gustsack (2016, p.216), “ao vincular a 
identidade à cultura, Paulo Freire aponta para seu caráter 
fluido, para a constante mutável e mutante da humanidade, 
para uma concepção de sujeito” que cria sua história e se 
faz um ser histórico-social.

AS ÁGUAS QUE BROTAM DA TERRA: 
BREVE RESGATE HISTÓRICO DA 
CULTURA EXTRATIVISTA

A cultura é uma noite escura em que dormem as 
revoluções de há pouco, invisíveis, encerradas nas 

práticas –, mas pirilampos, e por vezes grandes 
pássaros noturnos, atravessam-na; aparecimentos e 

criações que delineiam a chance de um outro dia 
(CERTEAU, 2016, p.239)

Figura 18: Seringueiro da Cazumbá. Aurelice Vasconcelos, 2012



Figura 19: Seringueiro – base da história extrativista. Aurelice Vasconcelos, 2013 Figura 20: Seringueiro – base da vida extrativista. Aurelice Vasconcelos, 2012
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A história nos conta que no final do século XIX (1870/1890), 
nordestinos fugindo da seca começam a chegar ao Acre 
como seringueiros, em busca de extrair o látex das 
seringueiras. Entre os anos de 1880 a 1910 o ritmo da 
exploração da borracha foi intenso. Mas, em 1912, seringais 
de cultivo da Malásia ultrapassam a produção brasileira de 
borracha. Com isso, surge uma grande crise na produção da 
borracha brasileira. Algumas décadas depois, na Segunda 
Guerra (1940/1945) o Japão ocupa a Malásia e corta o 
fornecimento de borracha para os Aliados. A eclosão da 
Segunda Guerra Mundial em 1939 possibilitou um novo 
alento a economia extrativa da borracha em decorrência 
da Batalha da Borracha”, quando a Amazônia se tornou 
novamente a grande fornecedora de “látex” para os países 
aliados (França, Inglaterra e EUA) em conflito com os 
países do Eixo (Alemanha, Itália e Japão). Os EUA então 
financiaram um ambicioso programa de reativação dos 
seringais amazônicos. Frente ao contexto da época, os 
governos brasileiro e norte-americano uniram-se para a 
mobilização da Batalha da Borracha e os nordestinos com 
apoio nacional e norte-americano foram para o Acre, mais 
uma vez, produzir borracha.

Foi realizado um grande recrutamento de nordestinos, 
que ficaram conhecidos como Soldados da Borracha. Os 
nordestinos poderiam escolher entre ir para a produção 
da borracha ou ir para a guerra. Ou seja, aqueles que 
fossem para a produção da borracha não iriam para a 
guerra. Essa situação iniciou um novo capítulo da história 
do nordestino na Amazônia.

A grande maioria se constituía de homens, jovens ou 
adultos que vinham como força de trabalho despojada de 
qualquer condição ou instrumento de produção para se 
engajar na empresa extrativa da borracha. Até 1970, mais 
da metade da população vivia nesse meio, na condição 
de seringueiro, ribeirinho e indígena, o que inspirou a 
denominação de “povos da floresta”.

Os soldados da borracha travam grandes lutas de reconhe-
cimentos, onde “inferimos daí o fato de que, quando 

falamos de Soldados da Borracha, temos algumas catego-
rias: os que foram alistados em idade de prestar o serviço 
militar, como opção alternativa a este; os voluntários que 
se deslocaram para Amazônia, acompanhados de suas 
famílias, esposas e filhos; aqueles que já se encontravam 
na Amazônia extraindo látex; e, por fim, os que nasceram 
nos seringais, todos participando e contribuindo com o 
alardeado esforço de guerra” (LIMA 2013, p.133).

Seu Francisco Siqueira Barros, conhecido como Seu Chico 
Abílio, é o morador mais antigo da reserva. Ele foi soldado 
da borracha. E cheio de alegria e entusiasmo conta muitas 
histórias ao longo de seus 94 anos vividos. Em 2018 eu 
pude conhece-lo pessoalmente e passar alguns dias em 
sua casa. As rugas desenhadas, denotavam a lida dura 
com a floresta e o peso de uma vida com muitos fatos que 
passaram na sua vida. Sentia que eu precisava ouvir o que 
ele tinha para falar, histórias guardadas em sua memória 
quase centenária.

Vale destacar a importância dos “depoimentos e no trabalho 
com a História Oral, a matéria que lhe dá ossatura – a 
memória – tem o dom inigualável de por em contato 
direto com as emoções, os sentimentos, os desejos e as 
esperanças ocasionadas por vivências pessoais muito 
próprias, singulares, embora partilhadas com outras 
tantas vivências” (LIMA, 2013, p.18).

O Rio Caeté é habitado por pessoas que carregam na 
memória muitas histórias dessa época. Dona Maria Auxilia-
dora, conhecida como Dona Dora, esposa de Seu Antônia 
Gadelha da Silva, conhecido por Seu Bixota, lembra que 
seu pai era chefe dos seringueiros e conheceu seu esposo 
no barracão. Ela disse que ele era muito trabalhador. Para 
se conseguir o mínimo de mantimentos era preciso produzir 
bastante borracha para poder sobreviver nos barracões.

Em conversas com o povo acreano, muitos relatos surgiram, 
resgataram quando começaram as lutas e organizações 
de sindicatos em defesa dos direitos dos seringueiros e 
dos Povos da Floresta. Parte da história do movimento 
ecológico é proveniente da histórica luta dos seringueiros 

no Acre. Segundo Souza Neto (2010, p. 51) “o homem não 
pode desvendar a si mesmo e ao mundo senão por meio 
de conflitos e de resistências que as circunstâncias lhe 
impõem”. E foram dessas organizações que saíram líderes 
como Aldeci Cerqueira, conhecido como Nenzinho, que 
lutou pela criação da Resex do Cazumbá-Iracema. Seu 
Nenzinho teve apoio e inspiração de mais dois importantes 
homens que marcaram a história acreana: Chico Mendes 
e Padre Paolino Badassari.

Nenzinho teve apoio do líder seringueiro Chico Mendes. 
Fizeram juntos várias reuniões e veio a ideia da criação da 
reserva. Isso seria muito importante pela garantia das 
famílias tradicionais e da preservação da biodiversidade. 
O modo de vida dessas pessoas se dá com a garantia da 
floresta em pé. Se não tivesse sido criada a reserva, não 
existiriam os extrativistas e tudo teria se transformado em 
fazenda, diz Seu Nenzinho.

Após anos de impasse e negociações com o INCRA, 
representantes da Associação dos Seringueiros do Seringal 
Cazumbá (ASSC) decidiram procurar o IBAMA, em 1999, 
que realizou estudos e identificou a necessidade de criação 
da reserva. A proposta ganhou apoio das instituições do 
poder público e da sociedade civil de Sena Madureira.

Figura 21: Testemunho de Chico Mendes1. Fonte: Desconhecida.

LEGADO CHICO MENDES

“No começo pensei que estivesse 
lutando para salvar seringueiras, (...)
Depois pensei que estivesse lutando 

para salvar a Floresta Amazônica.
Agora, percebo que estou

lutando pela humanidade”.
(Chico Mendes - 1986)

1- Atenção jovem do futuro, 6 de Setembro do ano de 2120, 
aniversário ou centenário da Revolução Socialista Mundial, 
que unificou todos os povos do planeta num só ideal e num 
só pensamento de unidade socialista que pôs fim a todos os 
inimigos da nova sociedade. Aqui fica somente a lembrança de 
um triste passado de dor, sofrimento e morte. Desculpem… Eu 
estava sonhando quando escrevi estes acontecimentos; que eu 
mesmo não verei mas tenho o prazer de ter sonhado”.
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Quando fui a Xapuri em 2013 tive a oportunidade de sentir 
e conhecer mais de perto a história de Francisco Alves 
Mendes Filho, conhecido como Chico Mendes. Ele começou 
a cortar seringa com 9 anos, ofício que aprendeu com o 
pai que era seringueiro.

Sua história é marcada desde os anos 1970 e 1980 quando 
muitas mudanças começaram a surgir no contexto para o 
Acre. Muito embora seringueiros e ribeirinhos acreanos 
não fizessem uma pressão direta e aberta, à medida que o 
excedente de mão de obra ia sendo dispensado das áreas 
rurais, um contingente de desempregados se formava nos 
bairros e no entorno das cidades acreanas ainda despre-
paradas para recebê-los. Diante desse fato, o governo do 
Estado do Acre sentia-se pressionado a viabilizar alguma 
alternativa socioeconômica para resolver tal situação. De 
acordo com Souza Neto (2010, p.32), faz-se necessário 
“oferecer respostas positivas a milhares de pessoas 
vítimas de processos de injustiça social, especialmente 
de violações de direitos”.

As tensões sociais de meados de 70 fizeram com que 
trabalhadores rurais do Acre se organizassem na defesa 
de seus interesses. Os seringueiros passaram a exercer 
fortes pressões junto aos grandes fazendeiros e ao governo 
do Estado do Acre através dos movimentos denominados 
de “empates”, que consistiam em reunir um grande número 
de seringueiros que impediam (empatavam) sem o uso de 
armas que áreas de florestas fossem derrubadas.

Os problemas socioambientais são formas de conflitos 
sociais entre interesses individuais e coletivos, envolvendo 
a relação entre sociedade e natureza. “Os conflitos ambien-
tais seriam, para eles, de dois tipos: o primeiro, o conflito 
por distribuição de externalidades, seria decorrente da 
dificuldade dos geradores de impactos externos assumirem 
a responsabilidade por suas consequências; o segundo 
seria o conflito pelo acesso e uso dos recursos naturais, 
decorrente da dificuldade de se definir a propriedade sobre 
os recursos.” (ACSELRAD, 2004, p. 17).

Manzochi (2008, p.236) nos diz que “com base na tipologia 
proposta por Puig (1998), podemos considerar que o 
conflito socioambiental é um conflito sócio moral do tipo 
social”. Essas pressões dos seringueiros se explicam por 
seu amadurecimento político ao perceberem a necessidade 
de uma tomada de posição frente à expropriação que 
sofriam de suas posses.

Os grupos organizados instituíram o 1º Sindicato para 
lutar pelos seus interesses: o Sindicato dos Trabalhadores 
Rurais de Brasiléia, no ano de 1976. Em seguida, no ano de 
1977 foi criado o de Xapuri. Nessas organizações podemos 
ver muito forte a presença de uma educação social, que 
tem como objetivo, segundo Souza Neto (2010, p. 32) de 
“ajudar a realidade social e humana, melhorar a qualidade 
de vida, por meio do compromisso com os processos de 
libertação e de transformação social nos quais vivem ou 
sofrem as pessoas”. 

Vale destacar que Chico Mendes foi um grande educador 
pela ação prática, e um grande incentivador da educação. 
Ele recebeu uma formação política diferenciada, foi alfabe-
tizado e educado politicamente aos 19 anos de idade 
por Euclides Távora, um militante político que, depois de 
participar do Levante Comunista de 1935 em Fortaleza 
e da Revolução de 1952 na Bolívia, vivia nas matas da 
região de Xapuri.

Lá em Xapuri conheci o Seu Raimundão, primo de Chico 
Mendes. Ele recordou muitas histórias vividas com o primo. 
Ele me contou que a primeira escola, denominada Wilson 
Pinheiro, foi construída na colocação “Já Com Fome”, no 
seringal Nazaré, hoje Reserva Extrativista Chico Mendes. 
A escola era de chão-batido, coberta de palhas, bancos 
de paxiúba e somente uma parede de paxiúba onde um dia 
seria fixado o quadro de giz, começou a funcionar com 14 
alunos, todos adultos. Hoje a Resex Chico Mendes conta 
com várias escolas, O desejo é tão grande em aprender 
que providenciam até salas de aulas na mata de forma 
provisória.

No início da década de 1990, quando se tornou política 
oficial de ensino do governo do Acre, o Projeto Seringueiro, 
iniciado por um grupo de técnicos e educadores sob o 
incentivo de Chico Mendes, já havia estabelecido uma 
rede com 51 escolas, atendendo crianças, jovens e adultos 
nos seringais.

Figura 22: Sala de aula na mata. Aurelice Vasconcelos, 2013
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Figura 23: Todos em busca do aprendizado. Aurelice Vasconcelos, 2013

A partir das lutas sociais foi criada a Aliança dos Povos da 
Floresta. Segundo Lula da Silva (2018, p. 6) “Chico liderou 
a união de índios, ribeirinhos, seringueiros, pescadores, 
quilombolas e agroextrativistas na grande Aliança dos 
Povos da Floresta. Essa aliança foi um movimento especial 
e único que, sob a liderança visionária de Chico Mendes, 
pela primeira vez na história, no ano de 1987, conseguiu 
juntar em uma só luta os povos indígenas e as comunidades 
extrativistas da Amazônia, em defesa de todos os povos 
da floresta”.

Com as constantes lutas as Reservas Extrativistas foram 
criadas, considerada por muitos como a Reforma Agrária 
dos seringueiros. Este reconhecimento de áreas tradicio-
nalmente ocupadas por eles só foi possível através de 
intenso fortalecimento político tais como a formação do 
Conselho Nacional de Seringueiros e da Aliança dos Povos 
da Floresta.

Há registros de que março de 1976 até 1988, os seringuei-
ros promoveram 45 empates, dos quais o movimento 
contabilizou 30 derrotas e 15 vitórias nos processos de 
tentativa de convencimento dos peões baixarem os seus 
motosserras. Tomando por base a experiência dos empates 
na resistência contra o desmatamento, os seringueiros 
desenvolveram sua própria alternativa para um modelo 
de reforma agrária capaz de desenvolver uma economia 
adequada à realidade de suas vidas na floresta: as Reservas 
Extrativistas.

Sobre esses confrontos conhecidos, na época como 
empates, Manzochi nos esclarece que:

Com base nas ramificações teóricas elaboradas a 
partir das contribuições de Marx e de Weber, teriam 
se originado cinco formas principais de se lidar com 
os conflitos: a fuga, a submissão, a reforma gradual, o 
confronto violento e o confronto não violento. A partir 
desta última alternativa, de confronto não violento, 
surgem as teorias de processo social. As teorias 
com foco em processos sociais estudam o conflito 
como um processo em si mesmo, ou seja, colocam o 
foco na relação entre as partes conflitantes. Estes 

enfoques recebem contribuições de diversas áreas, 
como a Sociologia, Economia, Antropologia e Ciência 
Política, entre outras. (MANZOCHI, 2008, p.201)

E dentro dessa ideia de processos sociais foi elaborada a 
proposta das Reservas Extrativistas e apresentada por 
Chico Mendes pela primeira vez no I Encontro Nacional 
dos Seringueiros, em outubro de 1985, na Universidade de 
Brasília (UnB) e, desde então, caiu no gosto de ambienta-
listas e ganhou a atenção de gestores públicos no Brasil e 
no mundo. O líder comunitário Aldeci Cerqueira Maia esteve 
presente nesse Encontro, onde destaca a importância do 
povo de Cazumbá-Iracema terem se unido para a criação de 
sua reserva extrativista em setembro de 1990. A criação das 
Reservas Extrativistas mostra-se como uma das formas 
de resistência à pressão provocada pelo processo de 
destruição das florestas no Acre.

Vale destacar, que nessa época, as imagens fotográficas 
da região eram utilizadas apenas pela mídia para ilustração 
de reportagens, e não para retratar um modo de vida 
específico na floresta. De forma mais etnográfica só se 
tem registros de Claudia Anjudar. Em 2013, quase três 
décadas da constituição da primeira reserva eu pude 
participar de uma expedição documental para fotografar 
a reserva, juntamente com uma equipe de TV do Programa 
Good News.

Em 2013 percorremos a Trilha Chico Mendes com 223 km 
de extensão, onde percebemos fortemente que as pessoas 
vivem conforme os ideais de luta proposto por Chico 
Mendes. O percurso foi feito de carro 4x4, canoa, moto 
e boa parte a pé. Pudemos conhecer muitos moradores 
e ouvir boas histórias, algumas me marcam até hoje. 
Visitamos 48 seringais da Resex Chico Mendes. A Resex 
possui 1.766 colocações (casas dispersas na mata), cerca 
de 2.000 famílias e mais de 10.000 pessoas. O que me 
marcou muito foi ouvir e ver a paixão de muitas pessoas 
pela mata, pelos seres vivos que nela, ainda, habitam.

O Seringal Revolta foi o primeiro visitado e é o mais próximo 
ao município de Brasiléia. Lá as informações chegam mais 

rápido e as pessoas costumam utilizar mais produtos 
vindos da cidade. Em seguida o Seringal Guanabara e o 
núcleo de Base Arraial, onde estava acontecendo uma 
capacitação de segurança para subida nas palmeiras de 
açaí. Esse curso foi fruto de lutas para que o extrativista 
possa ter acesso a informações, técnicas e valorização. 
Lá conhecemos a antropóloga social Ursula Kegler que 
estava realizando a formação de cadeia produtiva do acaí 
com os moradores, destacando, principalmente, técnicas 
mais seguras de escalar os açaizeiros na hora da coleta 
dos cachos de açaí. 
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Figura 24 e 25: Escalada segura no açaizeiro. Série de duas imagens. Aurelice Vasconcelos, 2013

Na colocação Aricuri conhecemos uma casa que moram 
22 pessoas em um único espaço, com uma convivência 
harmoniosa e feliz. No caminho nos deparamos com 
muitas árvores e balseiros caídos. Uma que nos chamou 
a atenção foi a paxiúba, onde retiraram uma espécie de 
palmito e que nos serviu de alimento, naquele momento.

A partir do município de Assis Brasil percorremos 36 km até 
a próxima colocação no Seringal Curiê, onde conhecemos 
a Escola da Divisão e muitas outras escolas dispersas 
pelo caminho. 

Esse desejo pelo aprendizado é motivado pelos pais 
seringueiros que não tiveram a oportunidade de terem 

uma escola para frequentarem quando crianças e jovens, 
pois o trabalho era duro nos seringais. 

Até hoje a borracha movimenta uma parte da reserva. 
Em Xapuri existe uma indústria de preservativos. Muitos 
seringueiros demonstram amor pelo ofício e tem esperança 
que o látex possa voltar a ter valor comercial. Vi seringuei-
ros se emocionarem falando da importância histórica 
que ela representa como herança cultural. Seu Francisco 
Carlota da Silva era seringueiro e conta que em um único dia, 
numa estrada de seringa cortava cerca de 130 seringueiras. 
Ele revela que as estradas tinham em média umas 200 
árvores de seringueira.

No Seringal Apodi percebemos que os seringueiros se 
tornaram extrativistas da castanha-do-Brasil. No Seringal 
Porvir o que se destacou foi um grande galpão para o 
armazenamento desse produto que gera boa renda para 
os moradores, é o que nos diz Manuel Soares de Melo.

Sobre a luta contra o desmatamento, principal questão 
abordada nas lutas de Chico Mendes, o morador chamado 
André Maciel recorda que antigamente se via uma mata 
bonita e totalmente preservada até as cidades. Seu Severino 
da Silva Brita complementa alertando sobre a criação 
de animais de forma controlada e consciente para evitar a 
derrubada de árvores.

Figura 26: Desejo de aprender. Aurelice Vasconcelos, 2013
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Um dos presidentes da Associação dos Seringueiros de 
Assis Brasil, na época, relatou sobre a importância dos 
projetos sociais existentes na reserva e falou de muitas metas 
de educação e transporte que fará com que as condições de 
vida na reserva melhorar cada vez mais.

Foi visível que os moradores carregam, até hoje, os ensina-
mentos construídos por Chico Mendes. Eles possuem várias 
associações de moradores, criada a partir do Sindicato 
dos Produtores Rurais, que tem como objetivo defender 
os interesses dos extrativistas, trabalhar questões de 
educação ambiental, garantias voltadas a saúde, a cadeia 
produtiva e todas as questões sociais. Conheci a Luíza 
Carlota da Silva que era uma das representantes da 
Associação dos Moradores e Produtores da Resex, do 
núcleo Revolta, onde visitamos a base da associação como 
órgão representativo dos extrativistas. 

Uma pessoa que muito me alegrou em poder conheci foi o 
Seu Raimundão, primo de Chico Mendes que testemunhou 
e participou de muitos empates na luta pela criação das 
Reservas extrativistas. Ele mora na reserva a quase 40 
anos, antes mesmo de ser constituída reserva, pois ele 
era seringueiro. Ele relembra emocionado que perdeu sua 
primeira família nesses confrontos com fazendeiros. Hoje 
sua atual família é composta por sua esposa e mais cinco 
filhos. O amor dele pelas seringueiras é tão grande, que ele 
vive plantando seringueiras por toda parte em sua colocação. 
Com isso, tem incentivado outros extrativistas a criarem o 
manejo sustentável de seringueiras. O extrativista Nilson 
Teixeira Mendes adotou essa ideia e relata que são muitas 
as vantagens de se ter um plantio, como encurtar caminhadas 
para a extração, com isso aumenta a produção.

Nosso primeiro percurso pelo rio foi na comunidade Cruzei-
ro, no Seringal Palmari. Seu Manoel Nogueira morador das 
margens do Ria Acre nos falou como a vida é diferente por 
morar às margens do Rio, onde se gera mais vidas.

E foi a partir da comunidade Dois Irmãos que tive uma 
das maiores aventuras. Sair do Rio Acre e caminhar até o 
Rio Iaco. Foram muitos encontros com apuís, sumaúmas, 

cumaru-ferro, mognos, castanheiras, seringueiras, 
copaíbas. Depois de um dia inteiro caminhando chegamos 
na colocação Já Começa. Nosso guia foi o Zezinho, morador 
da região. No segundo dia mais 12 km de caminhada no 
calor da Amazônia brasileira. Conheci muitas pessoas 
que não trocam sua simplicidade por nenhuma mansão 
nas grandes cidades. Conheci mais de perto o dia-a-dia 
dessas pessoas que desconhecem a energia elétrica, 
água encanada e outras infraestruturas básicas. Mas que 
possuem muita generosidade e afeto com a vida. 

Depois dessa longa jornada de mais de vinte dias na 
mata, na Resex Chico Mendes eu pude entender a motiva-
ção da importância da luta de Chico Mendes. Conheci 
muitas escolas, professores que se dedicam com amor 
e entusiasmo o ofício de ensinar, alunos que caminham 
longas distâncias para aprender. E o melhor, saber que o 
legado Chico Mendes continua.

O ano de 2018 marcou os 30 anos de sua morte. O tiro que 
estourou o peito de Chico Mendes no dia 22 de dezembro de 
1988 deixou o mundo órfão de uma das maiores lideranças 
de movimento social já surgidas no Brasil e na Amazônia. 
Durante seus 44 anos de vida, Chico Mendes construiu 
um impressionante legado de pensamentos, movimentos, 
projetos e realizações que seguem crescendo. Quando 
ele foi morto, a grande mídia brasileira tratou do caso 
como mais uma liderança morta na região, algo normal, 
costumeiro, como foi inclusive retratada a morte de Wilson 
Pinheiro. Mas, Chico já era uma personalidade mundial, 
premiado até pela ONU pela sua luta pacífica em defesa 
da vida na floresta e da própria Amazônia. O assunto 
reverberou mundo afora. Como dizem agora, Chico Vive. 
E vive nas imagens fotográficas que produzi na reserva e 
nas ações de cada um que continua lutando por uma vida 
melhor e respeitando a mata da Floresta. Figura 27: Escola Extrativista. Aurelice Vasconcelos, 2013
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LEGADO PADRE PAOLINO

Figura 28: Padre Paolino. Fonte desconhecida

Miranda (2006, p.54) nos conta que “o fortalecimento da 
união entre as famílias vem da religiosidade que a comuni-
dade busca sempre preservar. Destaca-se a participação do 
Padre Paolino Baldassari e das Irmãs Servas de Maria, que 
foi decisiva para que a Comunidade do Cazumbá chegasse 
ao nível de organização em que se encontra hoje. Nenzinho 
nos conta sobre a importância que teve o Bispo Dom Moacir, 
o padre Paolino a Irmã Fábia Serva de Maria, para somar a 
luta pela criação da reserva.

A organização comunitária alcançada resultou em melhorias 
muito significativas, o que fez a Comunidade do Cazumbá 
torna-se referência no Acre e no Brasil. Com isso, no ano 
de 2002, a reserva conquista o segundo lugar no Prêmio 
Chico Mendes, modalidade Organização Comunitária, 
promovido pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA).

Com o prêmio recebido, seu Nenzinho nos conta que foi 
construída a igreja que fica no núcleo da reserva. A maior 
parte dos moradores da reserva se considera pertencer 
a religião católica. Essas afirmações aconteceram devido 
ao trabalho desenvolvido pelo padre Paolino Baldassari 
e pelas Irmãs Servas de Maria. Esses missionários todos 
os anos sobem os rios e igarapés visitando os moradores. 
Segundo Miranda (2006, p.55) “Na Reserva Extrativista do 
Cazumbá-Iracema existem duas principais linhas religiosas: 
o catolicismo e o protestantismo. A grande maioria dos 
moradores (86%) são católicos, 4% protestantes, 1% não 
têm religião e 9% não se manifestaram quando questiona-
dos quanto a sua preferência religiosa”. Na comunidade do 
Cazumbá a religião representa mais do que uma relação 
entre o indivíduo e Deus. A religião entre os moradores 
apresenta-se como fonte de organização da comunidade 
e conduta de vida, sendo a base que sustenta a união 
das famílias. Na Comunidade foi construída uma igreja 
onde acontecem os encontros religiosos aos domingos. 
As visitas que o padre realizava encontros religiosos 
chamados “desobriga”, quando os fiéis reafirmam seus 
compromissos perante as leis católicas: batismo, primeira 
comunhão, crisma, casamento e confissão, entre outros. 

Nenzinho nos conta que

Padre Paolino foi o maior defensor da Floresta Amazô-
nica. Sempre em defesa do seringueiro, ribeirinho, 
colonos e índios. Em sua simplicidade sempre andou 
por todos os Seringais. Criou resoluções contra a 
exploração ilegal da fauna e da flora. Eu trabalhei 
sempre com Paolino nas desobrigas do rio caeté, eu 
mesmo acompanhei muitas viagens. Levamos noites 
inteiras viajando de barco nos Rios e Igarapés. E de pé 
em varadores, muitas vezes com chuvas e muita lama. 
Levávamos a carga nas costas, porém muito feliz 
por ter ajudado a levar a Boa Nova para as pessoas 
humildes. Fazendo casamentos e batizados. E traba-
lhando a sensibilização das famílias sobre a criação 
da Resex Cazumbá. (NENZINHO, relato oral, 2007).

Ouvi muitos relatos que padre Paolino foi muito importante 
porque receitava remédios de plantas medicinais e aconse-
lha as famílias. Da experiência de cuidar da própria saúde 
depois de contrair 82 vezes a Malária, Pe. Paolino percebeu 
que a medicina era a melhor forma de evangelizar o povo 
carente e cheio de necessidades. Com recursos naturais 
e muita disposição missionária o sacerdote chegou a 
atender até 130 pessoas em um só dia. Muitos moradores 
continuam com esse legado de usar as plantas da mata 
como medicina de bem-estar e cura.

Nenzinho lembra que no convívio harmonioso entre homem e 
natureza, o padre Paolino sempre levava uma palavra de ânimo 
e conforto a estas pessoas. Ele sempre pregava à esperança 
no amor de Deus e nesta transmissão de amor e fé as pessoas 
continuavam nesta convivência harmoniosa. Relatou que a 
maior emoção de Pe Paolino foi assistir o presidente Lula 
assinar o decreto da reserva, no Palácio. Depois disso, com 
“folga espiritual”, como ele dizia, iniciou, de casa em casa, 
a sensibilização de seringueiros e castanheiros.

Padre Paolino Baldassari, missionário da Ordem Servos 
de Maria, chegou ao Brasil em 1950, quando tudo ainda 
era "mato", como ele mesmo descreve. Viveu no Brasil 
quase 70 anos. Veio para escapar da Segunda Guerra e 
deu todo amor aos humildes, índios e seringueiros, sendo 

Padre Paulino foi considerado o braço direito para criação 
da Resex do Cazumbá-Iracema e sua peleja por uma 
organização comunitária. Segundo Miranda (2006, p.42) “A 
proposta de criação da Resex que a comunidade Cazumbá 
inicial passou a dominar o pensamento da população 
local e ganhou manifestações de apoio de quase todas as 
entidades representativas do poder público e da sociedade 
do município de Sena Madureira, entre as quais destaca-se 
a Carta de Apoio da Igreja Católica, representada pelo 
Padre Paolino Baldassari”.

Para a Irmã Maria Socorro de Siqueira, que também é 
filha da comunidade, 

a grande contribuição de Padre Paolino, para a estru-
turação Cazumbá, foi o investimento na formação 
de lideres como o Nenzinho e outros, com base em 
valores como: respeito, solidariedade, responsabi-
lidade e democraticidade. Com sua capacidade de 
ouvir, não apenas com os ouvidos, mais também 
com o coração. Padre Paolino escutava a todos: os 
adultos, os jovens e as crianças em vários níveis: o 
dito, o não dito, o fora, o avesso. Sempre prezando 
pela qualidade do que escutava e ao mesmo tempo, 
por meio de uma ligação com a palavra de Deus, 
ensinava também, os membros da comunidade, a 
escutar uns aos outros, transformando esta escuta 
num caminho, numa história de construção coletiva, 
num estilo, numa maneira de envolver-se, de cooperar 
e comprometer-se com o presente e com o futuro da 
comunidade. Defendia o desenvolvimento e a susten-
tabilidade com base na manutenção dos valores, e 
da mística das culturas tradicionais, defendendo 
e preservando a natureza como o maior tesouro e 
património de todos. 

A criação da Associação dos Seringueiros do Seringal 
Cazumbá foi uma ação importante para que seus represen-
tantes pudessem buscar melhorias para as famílias, seja 
na implantação de energia elétrica, na abertura de ramal, 
construção de pontes, unidades de produção, saneamento 
básico, escolas, posto de saúde, projetos sociais e econômi-
cos. Para a formação dessa organização comunitária eles 
tiveram apoio de irmãs religiosas e do padre Paolino, onde 
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visto por muitos, mais do que como um amigo, um santo. 
O único bem material que adquiriu foi a batina e, aos 90 
anos, só essa ele tinha (Jorge Viana, 2016). 

As décadas de doação e trabalho lhe rendeu um reconheci-
mento de Doutor Honoris Causa pela Universidade Federal 
do Acre, em 19 de maio de 2004, por meio da Resolução nº 
12, considerando sua luta ambiental, os serviços prestados 
em localidades distantes da Amazônia, sua firmeza de 
caráter na defesa dos mais humildes e seu histórico de vida 
aprovado na Câmara de Recursos e Títulos Honoríficos.

As pessoas que conviveram com ele contam que o religioso 
viajou para aldeias indígenas e comunidades ribeirinhas 
no interior do estado para celebrar batismos, casamentos 
e outros tipos de cerimônias religiosas. Reconhecido por 
todas as ações sociais que desenvolvia no Acre, o padre 
Paolino Baldassari pode ser canonizado.

NENZINHO – 
ALDECI CERQUEIRA MAIA 
– UM LÍDER DE MUDANÇAS 
E TRANSFORMAÇÕES

A história que eu sei contar é uma história de 
conquistas e lutas, eu é quem o diga.

Nenzinho (Diário pessoal 
A História que eu sei contar s/d)

Figura 29. Seu Nenzinho. Aurelice Vasconcelos, 2018
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Figura 30. Preparando a rede para pescar vidas. Aurelice Vasconcelos, 2016 

Como fazer história vivendo uma vida de necessidade 
Onde só nunca faltou coragem de enfrentar 
as grandes dificuldades 
Imaginem o sofrimento destas famílias de nordestinos 
largados na Floresta Amazônica 
É muita fé em Deus e coragem de vencer diante de todas 
as tantas barreiras  
Muitas vezes os sofrimentos se transformam em 
divertimentos e superações
Nunca ninguém foi tão solitário na Amazônia a se igualar 
ao seringueiro 
Que foi largado no meio da Selva Amazônica com apenas 
um quite de extrair seringa 
Eles construíam suas taperas para se abrigarem 
Dividiam espaços com os animais selvagens como onças, 
cobras e as doenças da região
Foi uma adaptação Brusca, pois tendo em vista que 
estavam vindos de uma região bem diferente da Amazônia  
Cada uma com seus modos de vida e costumes e teriam 
que se adaptar ao modo Amazônico 
Agora o trabalho era fazer borracha 
Todos eram Nordestinos 
Ou iam para guerra ou para a Amazônia 
Muitos que não foram para a guerra 
Mais foram quase obrigados a desbravarem a 
temida Amazônia 
Com suas grandes dificuldades de locomoção 
Às vezes pela distância 
Mais na maioria das vezes por falta de transporte 
Dado os relevos e o imensidade do território da nossa 
amada Amazônia 
O Homem tão sofrido não temia 
Mais os problemas, pois chegava ao ponto em que ele 
estava tão desinformado que não mais se importava com 
os problemas 
Sua vida já era 
Assim aquele homem foi domado a trabalhar
E muitas vezes, o cansaço do corpo superava a 
dor da solidão 
A relação entre seringueiros e o patrão não era boa 
E nem poderia ser 
Pois pouco se conheciam 
Pois quase não Iam ao Barracão 

Pois cada um queria fazer a maior produção que o outro 
E assim ficavam o ano todo sem se quer ir a margem do Rio
E sem ver quase ninguém 
Pois saíam de madrugada e chegavam em casa a noite 
Esse era o dia-a-dia do seringueiro 
Naquela época tudo era difícil 
Porém Deus ouve o lamento de seu povo 
E ouvi também destes homens da Floresta 
Só conhecem o segredo da nossa Amazônica 
quem nele sobrevive 
O seringueiro conhece todos os segredos 
E as Lendas que deram sempre norte ao manejo 
da flora e da fauna 
E todos os homens respeitam e contaram essas histórias 
Que muito enriquece nosso povo 
Herói aqueles que enfrentaram todos os perigos 
O primeiro era por não conhecer nada na região 
E também suas habilidades com o trabalho duro e perigoso 
Porém eles superaram os grandes obstáculos 
A política não era para melhorar a vida daqueles que 
estavam trabalhando 
Mais era para a vida daqueles que muitas vezes 
nem aqui viam  

(Nenzinho - Diário pessoal A História que eu sei contar s/d)
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Conhecer o Seu Nenzinho foi um grande presente. Uma 
pessoa simples, de olhar atendo, sorriso fácil e muita 
gentileza. Sabe aquela pessoa que você fica com vontade 
de levar para a casa? Assim é ele. Me contou muitas 
histórias. Umas percorriam em meio a lágrimas e outras 
em alegrias e até gargalhadas.

Seu Nenzinho conta que nasceu no dia 30 de novembro 
de 1962, no Seringal Iracema. Era muito feliz vivia com a 
família, composta por pais e 11 irmãos.Aprendeu com o seu 
pai a cortar seringa e a trabalhar produzindo a borracha, 
desde a idade de 8 anos. Todos trabalhavam com alegria, 
apesar do trabalho ser muito pesado. Lembra que quando 
chegava o final de uma safra que não tinha sido boa, o seu 
pai falava que no próximo ano iria ser melhor. Chegava o ano 
seguinte e vinham todos os problemas e eles trabalhavam 
muito para que no final do ano a meta fosse alcançada. 

A renda que tiravam não dava para comprar metade do 
que a família precisava, que era o mínimo, como roupa, 
dormida, açúcar, óleo de cozinha, pimenta do reino, alho, 
sal, sabão, café, leite em pó, cartucho, pólvora, chumbo, 
espoleta. Com estes itens, toda a produção do ano estava 
comprometida. Ele nos conta, ainda, que sua produção de 
borracha era 1000 kg.

Nenzinho se casou aos 19 anos com Maria da Conceição 
Siqueira da Silva. Tiveram três filhos na reserva e um em 
Sena Madureira. Até 1984 trabalhou duramente como 
seringueiro. Em Sena Madureira, Nenzinho foi uma das 
principais lideranças do movimento seringueiro. Organi-
zou vários “empates” para impedir a criação do Projeto 
de Assentamento Boa Esperança, no Seringal Iracema. 
Empate é o nome dado à mobilização de seringueiros que 
visa impedir a derrubada da floresta. De mãos dadas, eles 
formavam correntes humanas e cercavam a área que seria 
derrubada, impedindo que os trabalhadores contratados 
realizassem o corte das árvores. Assim, “empatavam” a 
derrubada e garantiam a manutenção da floresta em pé. 

E em setembro de 1981 Nenzinho sofre um acidente de um 
tiro de espingarda calibre 28 em suas costas. Ele conta 

que foi um acidente. Mas, que já foi jurado e ameaçado de 
morte várias vezes, sendo a primeira em 1984.

A reserva está dividida em cinco macrorregiões. A parte 
central da área é cortada pelo Rio Caeté, que atravessa 
a reserva, tendo como afluentes os igarapés Espera-aí, 
Canamary, Maloca e Santo Antônio. Na parte leste, corre 
o rio Macauã e o igarapé Riozinho é seu principal afluente.

Em uma área de 25 mil hectares está localizado o Núcleo 
do Cazumbá. Nenzinho nos conta que a ideia de criação 
do núcleo surgiu a partir de uma noite de tempestade. 
Ele estava sozinho em um varador com mais três bois. O 
vento era muito forte que chegava a derrubar árvores para 
todos os lados. A lanterna parou de funcionar e ele ficou 
totalmente no escuro, muita chuva e muitos trovões. Nos 
conta, que naquele momento segurou a corda de um do 
boi e, assim, foi guiado até em casa. Lembra que nenhum 
galho caiu nele ou no boi, já que muitos caiam na sua 
frente, caiam atrás, do lado, do outro lado. No caminho 
ele relata que Deus falou com ele, disse que ele poderia 
ajudar as pessoas que estavam saindo para ir morar na 
cidade. E a forma seria repartindo os únicos recursos que 
eles tinham na época, que era um castanhal. Na época a 
seringa não tinha mais valor comercial e a castanha era o 
único produto que tinham para comercialização.

Nessa noite, Nenzinho chegou às 3 horas da manhã, Maria 
sua esposa estava acordada o esperando muito preocupa-
da, pois não sabia o que havia acontecido, pois os animais 
que já tinham chegado e ele não. Naquele momento ele se 
recorda que estava tremendo de frio, pois havia passado 
a noite na chuva. Trocou de roupa e acendeu o fogão a 
lenha para esquentar as mãos e o corpo. Aproveitou para 
conversar com sua esposa sobre seus novos ideais. Ela 
falou que o que ele estava fazendo não estava certo, mas 
que apoiaria todas as suas decisões.

A partir do momento que Seu Nenzinho se colocou no lugar 
do outro iniciou um importante processo de interação social, 
o próprio mundo de significados em que se existe, é função 
do viver com os outros. Maturana nos faz perceber que:

A aceitação do outro é então o fundamento para que 
o ser observador ou autoconsciente possa aceitar-se 
plenamente a si mesmo. Só então se redescobre e pode 
se revelar o próprio ser em toda a imensa extensão 
dessa trama interdependente de relações que confor-
ma nossa natureza existencial de seres sociais, já 
que, ao reconhecer nos outros a legitimidade de sua 
existência (mesmo quando não a achemos desejável 
em sua atual expressão), o indivíduo se encontrará 
livre também para aceitar legitimamente em si mesmo 
todas as dimensões que atualmente possam ocorrer 
em seu ser e que têm sua origem precisamente no 
todo social. (MATURANA, 1995, p. 50)

Ele sensibilizou as pessoas em aceitarem a mudança e 
aderir a essa nova etapa de vida e de luta. Todas as famílias 
convidadas aceitaram o novo local de moradia e definiram 
coletivamente as normas e regras que seriam implantadas 
com o novo modelo de comunidade, a partir da ida desses 
novos moradores para dividir uma mesma colocação. E 
assim, começa uma nova estória. Seu Nenzinho destaca 
que a motivação da criação da comunidade se deu devido a 
vontade de cuidar das famílias para que elas não deixassem 
suas terras para ir para a cidade passar necessidades, 
além de preservar a cultura dos extrativistas, suas formas 
de vida e criação processos de gestão participativa com 
os moradores.

Diante disso, puderam se unir e fortalecer a luta para 
criação da reserva. Buscaram muitos parceiros, realizaram 
inúmeras reuniões, criaram a Associação dos Seringueiros 
do Seringal Cazumbá. E juntos escreveram uma carta de 
sensibilização para que aquele lugar pudesse se transfor-
mar em uma reserva. Segundo Miranda:

[...] todo o anseio pela da criação da Reserva Extra-
tivista do Cazumbá Iracema é traduzida na carta 
enviada pela comunidade ao Presidente da República, 
ministros e parlamentares na qual exprime toda a luta 
e preocupação quanto à sua permanência na terra 
que ocupam por mais de um século. Com essa carta, o 
processo de criação da Resex tornou-se mais visível, 
pois não se tratava apenas de um movimento isolado 
e sim da luta de uma comunidade extrativista pela 
garantia de seus direitos. (MIRANDA, 2006, p.43)

Essa conquista resultou que na permanência dos trabalha-
dores nas terras e que não necessitassem ir em busca de 
moradia nas cidades. Mas muitos, que não tiveram essa orga-
nização não tiveram a mesma sorte, como nos lembra Lima:

[...] existiram casos de trabalhadores que conseguiram 
tirar saldo e retornar a suas terras, mas a maioria 
resultou em permanência nos seringais, ou, quando 
não mais foi possível manter o sustento única e exclu-
sivamente com o que a floresta lhe permitia extrair, 
buscavam sobreviver indo para as cidades. Ir para a 
cidade para um homem da floresta era o fim, era a 
perda daquilo que lhe era mais caro, a vida em contato 
com a natureza, onde ele experimentava a liberdade. 
A cidade era um lugar de perdição, lugar de gastar o 
saldo, lugar onde o homem trabalhador, frequente-
mente, se transformava em indigente. (Lima, 2013)

Em reconhecimento à sua dedicação, Nenzinho já recebeu 
diversos prêmios nacionais, como o Prêmio Histórias de 
Sucesso, do SEBRAE, e o Prêmio FORD de Conservação 
Ambiental. Ganhou 8 prêmios Nacionais: duas vezes o 
primeiro lugar no Prêmio Chico Mendes de Meio Ambien-
te, primeiro lugar no Prêmio Nacional do Ministério da 
Cultura, Prêmio História de Sucesso do SEBRAE, Prêmio 
Personalidade Acriana, Prêmio Betinho, Título Prêmio FORD, 
na categoria Meio Ambiente, primeiro lugar na Classifica-
ção Brasileira de Ocupação (CBO) e Casa de Farinhas de 
Sucesso. Além desses, recebeu também alguns prêmios 
por meio da Associação dos Seringueiros do Seringal 
Cazumbá, da qual foi idealizador e presidente em várias 
gestões. Com o dinheiro dos prêmios investiu na reserva. 
Construiu pousadas, comprou máquinas de costura para 
as famílias e construiu a igreja no núcleo da reserva.

Segundo Freire (2002, p.38) "criar e transformar o mundo, 
sendo sujeito de sua ação" o que faz Seu Nenzinho ser 
esse grande guerreiro na Cazumbá-Iracema, com quase 
seis décadas de lutas diárias. O que destaca em sua 
forma de lutar é a presença do diálogo, da compreensão, 
do desejo em ver as pessoas bem e o seu sorriso alegre. 
Sempre busca a qualidade de vida na comunidade e para 
isso, trabalha incansavelmente para que as pessoas da 
reserva tenham sempre o melhor.

Figura 31. Seu Nenzinho pescador de vidas e conquistas. Aurelice Vasconcelos, 2016 
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HISTÓRIA DA ASSC – ASSOCIAÇÃO 
DOS SERINGUEIROS DO SERINGAL 
CAZUMBÁ: UMA LINDA FESTA 
QUE FOI FEITA PARA E POR 
TODA A COMUNIDADE

Figura 32. Fundadores da Associação. Aurelice Vasconcelos, 2018

A contextualização histórica da Reserva teve um marco 
de grande relevância que foi a organização da ASSC, que 
representa a união das pessoas para a criação da Resex 
do Cazumbá-Iracema. Dessa vez, resolvi trazer um relato 
da própria comunidade para oferecer, ainda mais, voz aos 
extrativistas nesta pesquisa. Segundo Freire (1969, p.14) 
"com a palavra o homem se faz homem. Ao dizer sua palavra, 
o homem assume conscientemente sua essencial condição 
humana". Transcrevo partes da celebração dos 20 anos 
da criação da Associação dos Seringueiros da Cazumbá.

A história que vamos contar tem este perfil, pois 
sempre valorizamos tudo por mais simples que 
pareça. Pois tudo que conquistamos foi com muita 
dificuldade, mas com muito amor e dedicação. Era 
uma vez uma Comunidade no meio da Floresta Amazô-
nica que começa a se organizar em Busca de dias 
melhores, para as Famílias que o habitavam. Mas, 
a vitória nunca vem sem luta, às vezes com derra-
mamento de sangue e em outras ocasiões não é 
necessário derramar sangue. Pois quem tem como 
Deus como guia, com paciência e amor veremos as 
vitórias. Pois um bom guerreiro sabe esperar a hora 
de atacar e a hora de recuar. A vitória demora, mas 
tem sempre um final feliz. Cazumbá é marcada por 
uma história de luta. Porém, de muitas conquistas. O 
resultado da luta deste povo é marcado por muitas 
vitórias e conquistas. 

Para falar sobre o processo que foi a criação da ASSC, foi 
importante ouvir a história contada por eles. O pesqui-
sador deve saber sentir o universo afetivo, imaginário e 
cognitivo do outro para poder compreender, de dentro, 
suas atitudes, seus comportamentos e seus sistemas de 
ideias, de valores de símbolos e de mitos. Essa foi uma das 
motivações para trazer cada palavra escolhida e escrita 
coletivamente pelos moradores.

Continuando a estória:

La pelos os anos de 1880 vieram os nordestinos para a 
região da Amazônia para cortar seringa. Entre tantos 
vieram nossos avôs e nossos pais que se espalharam 
nos seringais da região. O destino vem junto com a 
necessidade e a vontade de vencer na vida, assim foi 

e será a vida de todas as famílias carentes da nossa 
Amazônia. No vai e vem das famílias que se mudavam, 
de uma colocação para outra, sempre em busca de 
uma melhor condição de vida. Em 1952, saindo de 
outra colocação no mesmo seringal, veio morar na 
colocação Cazumbá Adalberto Maia, pai de Pedro 
Maia, Raimundo Maia e Wilson Maia e outros Irmãos. 
Adalberto que foi pai de Pedro. Pedro se casou com 
Joventina Siqueira em 1959. Um casamento que durou 
31 anos. Um casal como qualquer outro da época. 
Porém, havia algo que diferenciava dos demais era o 
amor e a união que reinava naquela família. Tiveram 
12 filhos, Nenzinho e mais 11 irmãos. Joventina deu 
um belo exemplo de mãe e esposa. Acompanhada de 
seu esposo, Pedro Maia, com seu jeitão calmo foi um 
grande pai. Os dois deram um belo exemplo de vida e 
ensinamento familiar para todos os filhos com muita 
sabedoria divina.

Isso nos faz recordar a ideia de amorosidade defendida por 
Paulo Freire, onde Fernandes (2016, p.37) compartilha que a 
“produção do sentido e do sentir amorosidade/amor como 
uma potencialidade e uma capacidade humana que remete 
a uma condição de finalidade existencial ético-cultural no 
mundo e com o mundo”, nos faz perceber a importância 
do outro na construção de nossas raízes.

A vida é construída e constituída dentro de relações 
humanas. “O que nos torna humanos é nosso viver como 
seres de linguagem, cooperadores e amorosos, com 
consciência de si e consciência social, no respeito por si 
e pelo outro” (MATURANA, 2000, p. 80). E essa foi a base 
para a criação do Núcleo da Cazumbá, um lugar que deixou 
de ser individual para ser uma base coletiva de convivência.

Em 1970, vindo do seringal Bela Vista para morar 
e dividir com a família Siqueira Maia a colocação 
Cazumbá, a família de Francisco Dimilson e Alda Siquei-
ra, acompanhados de quatro filhos: Zequinha, Davi, 
Dores e Mariazinha. Era uma família alegre, feliz e 
muito temente a Deus. Deus traça a história de seu 
povo com amor e carinho. Aonde existe a Presença 
de Deus terá sempre progresso. Disse Jesus eu estou 
unido ao pai que está no céu e se vocês estiverem 
unidos, uns aos outros, se permanecerem unidos há 
mim o que pedirem ao Pai em meu nome receberão. Em 

1977 encorajada pelo Padre Paolino, quatro pessoas 
iniciaram os primeiros trabalhos de evangelização 
em algumas comunidades do Rio Caeté. Receberam 
o chamado de Deus e aceitaram. Joventina Siqueira 
na Colocação Cazumbá e Seringal Iracema, Sebastião 
Silva no Seringal Bela Vista, Professora Teresinha de 
Almeida no seringal Cumaru e Gonzaga no Seringal 
Guarani. E eles faziam o trabalho em suas comuni-
dades.

As “atividades que envolvem o ser humano, suas emoções, 
seu saber fazer e a sua história caminham para um ambien-
te mais coletivo” (VASCONCELOS, 2010, p.29). A busca 
pela fé sempre foi na Cazumbá o combustível de vida. 
O trabalho cristão realizado na comunidade serviu para 
uma libertação do pensamento, tornando as pessoas mais 
críticas, se assumindo historicamente e recriando o mundo 
e sua forma de ser, pensar e se posicionar.

Essa experiência pode ser explicada nas palavras de 
Demarchi (2015, p.95) que nos diz que “entende-se que 
os seres não se isolam e nem se dominam para entrar em 
situação de encontro, pelo contrário, carregam consigo 
seus âmbitos de realidade e os compartilham genero-
samente com o outro, a fim de viabilizar a plenitude da 
experiência/existência”. A comunidade sempre viveu a 
partir de contextos de sujeitos oprimidos em busca de 
sua emancipação e superação de muitas perdas afetuosas 
como referência humana. Isso é visível nas lembranças 
que eles carregam.

À distância traz saudade assim foi a perda de Joventi-
na, que deixou 12 Filhos. Mas Deus nos dar o conforto 
e nos manda outras lideranças. Sabemos que a vida 
neste mundo é apenas uma passagem. Em 1980 
Joventina foi chamada por Deus para deixar este 
Mundo. Mas a Continuidade do trabalho de evan-
gelização acontece. Em 1981 com Nenzinho, Davi 
Siqueira e Francisco Maia conhecido por Chanca, 
que fazem o primeiro curso de monitores e iniciam 
o trabalho em 1977. Por Joventina e com muita difi-
culdade eles deram continuidade ao trabalho com 
apoio de padre Paolino.
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Podemos recorrer as lições de Maffesoli (1998, p. 118) 
que nos diz que é “na dor e no sangue que se nasce para 
a existência. Mas é no maravilhar-se que é possível, bem 
ou mal, ir vivendo”. Essa experiência que envolvem a 
ambivalência de sentimentos é o que pode gerar inúmeras 
reflexões para possíveis transformações de pensamentos 
e comportamentos.

Vale ressaltar que a “experiência profunda trazida por 
Dewey abarca tanto experiências prazerosas e agradáveis 
quanto experiências dolorosas e desagradáveis também. 
É preciso esclarecer que não se trata da idealização de 
um prazer ligado ao idílico. E de qualquer forma, a experi-
ência profunda possui a ambivalência prazer/dor, sempre 
vai carregar algo de dolorido, um “padecer” advindo do 
envolvimento com o objeto e a situação” (DEMARCHI, 2015, 
p.93). A comunidade nunca deixou morrer a esperança, 
mesmo nos momentos mais difíceis.

Para fortalecer o trabalho em 1982, Deus nos enviou 
Adelino Nunes de Almeida, vindo de Rio Branco em suas 
férias, para encorajar na palavra de DEUS a pequena 
comunidade que Iniciava. Já Em 1983 Criamos um 
grupo de Evangelização Já mais organizado. E com 
apoio de Padre Paolino que encorajava muito mais 
aquele grupo. Essa era a garantia e a certeza de que 
a comunidade está no caminho certo. Todos os povos 
precisam se organizar para buscar os seus diretos e 
deveres perante a sociedade. Com o poder público, 
junto da Comunidade vem as Lideranças Comunitá-
ria. Aqueles que encorajam e mantém a esperança 
da vitória.

Processos estes assumidos por sujeitos individuais e 
coletivos que desvelam a necessidade da construção de 
novo paradigma, um novo modelo de relacionamento com 
a natureza e de intervenção na história. 

Em 1984 na luta para amenizar os problemas das 
famílias e a vontade de encontrar saída para resolver 
ou pelo menos amenizar os problemas das famílias, 
muitos se reuniam depois do trabalho religioso na 
igrejinha da comunidade. Em uma conversa, ainda 
na Igreja, onde pela primeira vez, houve o diálogo 

sobre a possibilidade de criação de uma Associação 
de Moradores. Na conversa participaram: Nenzinho, 
Adelino e Francisco Maia o Chanca. Esta foi à gota 
d’água que não parou de goteja na pedra. Daí nasceu 
à grande esperança de uma Organização Formal. 
Quem disse que um povo que serve a Deus não tem 
problemas. E como tem. Mas, são as dificuldades 
que mostram para o problema o tamanho e o poder 
de Nosso Deus. É assim que a fé move montanhas.

Além de poder propiciar uma respeitosa reflexão sobre 
a trajetória sócio histórica das culturas, na busca da 
compreensão do que hoje significa trabalharmos pela 
sustentabilidade. Manzochi (2008, p.214) afirma que 
“podemos considerar, então, a sustentabilidade como 
um valor de referência a ser trabalhado, no contexto dos 
conflitos socioambientais”.

Em 1986 começa a luta pela conquista da terra, pois 
naquele ano o INCRA chega com a demarcação do 
projeto Boa Esperança, na colocação Cazumbá. A 
partir de então, as famílias começam uma luta pací-
fica, contra a continuidade deste projeto. Apoiadas 
por Padre Paolino e Irmã Fábia, a luta continua por 
alguns anos e só aliviou o fardo depois da criação da 
Resex do Cazumbá.

Buscamos Acselrad (2004a) a possibilita de compreender o 
conflito socioambiental, abarcando-o na complexidade do 
conjunto dos sujeitos envolvidos, situado num campo de 
relações sociais e num determinado espaço. A concepção 
do conflito socioambiental tomado como usos e disputas 
pelos recursos naturais, não fica reduzida apenas aos 
aspectos materiais, ou seja, à apropriação e uso dos 
recursos naturais, pois o que sempre mais ficou evidente 
foi todo o conteúdo subjetivo. Assim, os processos sociais 
que engendram um determinado modelo de sociedade são 
determinados, também, pela ação que o homem manifesta.

A renda do extrativista sempre foi baseada na 
extração da borracha e castanha. Sem vender estes 
produtos fica muito mais difícil a sobrevivência deste 
povo. Esta foi a grande dificuldade desta comunida-
de, pois em toda vida só aprendeu fazer borracha e 

coletar castanha. Em 1990 com a queda do preço da 
borracha que já vinha se arrastando há muito tempo, 
ninguém compra mais este produto. Assim as famílias 
sem alternativa de vida estavam indo para cidade. Na 
tentativa de mantê-las em suas colocações, criaram 
uma cooperativa e no mesmo ano começaram o 
trabalho de sensibilização para a criação da Resex 
do Cazumbá, uma luta muito difícil.

A questão ambiental considerada sob essa direção põe no 
centro do debate as diferentes práticas sociais, relativi-
zando a noção de meio ambiente, que deixa de ser tomada 
unilateralmente, para ser compreendida na complexidade 
das situações apresentadas e vivenciadas pelos diversos 
agentes sociais que dele se apropriam (ACSELRAD, 2004a).

Em 1993 conseguimos registrar em cartório a Asso-
ciação dos Seringueiros do Seringal Cazumbá, (ASSC), 
que nos norteia em todas as atividades das famílias 
da Comunidade Cazumbá. Uma comunidade querendo 
imitar os primeiros cristãos, não pode parar diante 
das dificuldades. Somos encorajados pela união, fé, 
Associação e os parceiros. Em 1994 com a criação do 
Núcleo do Cazumbá e a vinda das primeiras famílias 
que foram convidadas para este desafio, uma nova 
força começou a surgir. A primeira família a chegar 
foi: Odimar Celestino e a esposa Leniza Bandeira e 4 
filhos. Até então só moravam no Núcleo as famílias 
de Nenzinho, Bibiu, Zequinha, Davi, Adelino e Nonato. 
Um pouco afastado a família do Manuel, Longa, Preto 
e Branco. Em 1996 ganharam uma grande aliada, à 
prefeita Toinha Vieira. Ela apoiou na estruturação da 
comunidade e também na criação da Resex Cazumbá. 
Em 1998 conseguiram o total apoio do IBAMA no 
processo de criação da Resex.

Em todas as lutas do povo, Deus estava presente. 
A nossa Luta não é diferente. Depois de 16 anos de 
luta a vitória vem em 19 de setembro de 2002, em 
um dia de terça-feira no Palácio do Planalto, onde 
o Presidente Fernando Henrique Cardoso, criador 
do Decreto Presidencial da Reserva Extrativista do 
Cazumbá-Iracema. A conquista pela organização e a 
vontade de vencer depois do belo trabalho de sensi-
bilização das famílias sobre a criação de uma Reserva 
extrativista e a conquista de grandes parcerias feitas 
pela comunidade e o presidente da ASSC e acompa-
nhado de outras lideranças da comunidade, tivemos 
a grande vitória da criação da Resex Cazumbá.

Pereira (2016, p.103) “tira da invisibilidade as pessoas 
isoladas na mata, longe de um mundo dito civilizado. O 
homem urbano toma, assim, consciência da existência 
dessas populações como também de suas condições de 
vida. Desse modo, sua memória é resgatada pela ação de 
ampliar, expor e organizar em instalação. Diante do olhar 
do espectador, as fotos que estavam talvez fadadas a 
desaparecer, são salvas do esquecimento”.

Foi com apoio da Igreja Católica na pessoa de Padre 
Paolino, Prefeitura de Sena Madureira na pessoa da 
Prefeita Toinha Vieira e do IBAMA para criação da 
Resex Cazumbá, estas e outras grandes lideranças 
que foram chamadas por Deus e fizeram parte destas 
grandes conquistas serão sempre lembradas por 
nós. A todas as pessoas de nossa comunidade que 
deram suas contribuições e já se foram, que memória 
de quem dedicou sua vida pela comunidade, ou deu 
apoio ou ainda apoia, jamais será esquecida por nós.

Toda a produção histórica construída com a participação 
de cada pessoa da reserva resultou em ações que selou 
o contexto da reserva, pois tudo o “que você faça terá 
inevitavelmente, a sua marca, a de sua história, da sua 
ótica, fruto do ser único que você é” (MARTINS, 2010 p. 73).

Viver o encontro com a plenitude é o que nos diz Demarchi 
(2015, p.97) e ressalta que esses instantes, não precisamos 
mais buscar sentido, não precisamos mais do esforço para 
estar certos ou para alcançar algo que valha a pena. Pois 
esses instantes são o próprio sentido da vida.

Vitoria pela fé e confiança em Deus, vem através da 
união, coragem, paciência, insistência e sabedoria. 
Foi assim que avistamos uma luz no fim do túnel e 
tivemos a grande ousadia de não desistir. As conquis-
tas fazem parte da vitória de um povo guerreiro, assim 
são as famílias fundadoras do Núcleo do Cazumbá 
representadas pela Diretoria da ASSC, as mulheres 
que participaram do inicio a criação do Núcleo do 
Cazumbá. Faremos aqui uma merecida homenagem 
as 5 mulheres de referência na criação do Núcleo do 
Cazumbá. Que são elas: Alda Siqueira, Algecida Maia, 
Maria Siqueira, Leonora Maia e Maria Pinto. Estas que 
deram o jeitinho no aconchego das primeiras famílias 
que chegaram após da criação do Núcleo do Cazumbá.

Essas conquistas que só foram possíveis a partir da união, 
fé e esperança de cada morador da reserva nos faz lembrar 
as palavras de Demarchi (2015, p.97) que compartilha 
seu pensamento nos dizendo que “um sentido que faz 
sentirmo-nos mais vivos, um sentido e sabido pelo coração 
e pela mente, pelos pés, olhos e por todo o corpo, que 
compreendem cada qual do seu modo o valor da criação 
que está contida no campo que se estende do torrão de 
terra, do grão de areia ao horizonte, mesmo quando não 
nos é possível avistar o horizonte. Instantes que nos levam 
para além do horizonte, em um local onde as palavras não 
dão conta: a bem-aventurança. 

Nesta vida jamais o homem venceu sozinho. Por mais linda 
ou mais simples que seja a história ou a conquista sempre 
ele precisou da mão de outra pessoa. E ninguém solta a 
mão de ninguém, essa é a marca da comunidade.

Os afetos afetam segundo os sentidos de cada um e a ASSC 
tem a garantia que todo sucesso alcançado produtos de 
seu tempo/ espaço e de seu momento histórico.
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REMANSOS E RIOS - 
QUEM SÃO OS EXTRATIVISTAS 
E SUA IDENTIDADE CULTURAL

Me interesso muito pela questão da justiça e das 
minorias que estão tentando se afirmar no mundo, 

mas se deparam sempre com da justiça e das 
minorias que estão tentando se afirmar no mundo, 

mas se deparam sempre com um dominador que 
procura apará-las. Mas existe também um outro lado, 

que é a estética, o equilíbrio, presente nas minhas 
imagens. Nem sempre o lado social pode se juntar ao 

lado estético. Eu sofro por isso. Quando consigo 
juntar as duas coisas, me sinto aliviada.

Claudia Andujar (2000) 

Figura 33. As águas dos extrativistas. Aurelice Vasconcelos, 2016 

Ao navegar nas águas da Floresta Amazônica durante 
vários anos, numa real imersão, pude compreender como as 
populações tradicionais vivem e mantém seu modo de vida, 
além de conhecer um pouco de sua cultura. Os moradores 
da Resex do Cazumbá-Iracema geralmente exercem mais 
de uma atividade de extrativismo. O Plano de Manejo (2007) 
dessa Resex enfatiza a prioridade de ações que visem 
desenvolver a percepção da importância da conservação 
dos recursos naturais, o fortalecimento comunitário, o 
desenvolvimento do senso de pertencimento e a postura 
crítica e emancipatória dos envolvidos. Além disso, a 
Resex tem uma grande importância para as pessoas que 
nela habitam, sendo vital para sua sobrevivência. Os 
serviços ambientais e os bens naturais por ela oferecidos 
contribuem para a redução da pobreza destas populações.

Seu Nenzinho nos alerta sobre a falta de uma política 
pública que garanta os direitos dos extrativistas. A única 
política pública foi o financiamento de gado no Acre e 
dentro das reservas. Sente carência de um bom governo 
que defenda o extrativismo. Não existe uma política do 
extrativismo da Amazônia que garanta os direitos, só existe 
farsas. Ele traz um questionamento sobre o que o homem 
precisa para sobreviver. E compara a vida de antigamente 
com a qualidade de vida que têm na reserva. Por que nos 
queremos mais? Para quê nós precisamos de mais? O que 
o homem precisa, na verdade, para viver bem? O que é um 
homem viver bem? 

Nenzinho nos conta que os seringueiros trabalhavam com 
muita dificuldade, mais distante de vaidades, drogas e 
outras coisas que destroem as famílias. Muitas famílias 
ficavam a vida toda no seringal e não iam a cidade e 
quando precisavam era no máximo uma vez a cada ano 
ou de 2 em 2 anos. Quando adoeciam tomavam remédios 
caseiros. Quando um Jovem casava com uma moça havia 
compromisso para vida toda. Não tinha escola, só havia 
respeito entre as pessoas. Eram pouquíssimos homens 
desonestos naquela época. O homem tinha vergonha de 
ir preso, essa seria a pior vergonha para uma pessoa. 

Até hoje valores morais e ambientais são resgatados e 
valorizados dentro da reserva. “Podemos verificar que 
as vidas reais, em suas expressões pessoais, apresentam 
uma diversidade muito mais ampla do que a que pode ser 
imaginada e buscada nas fontes oficiais. O viver é tão 
complexo que em muitos momentos a palavra escrita não 
lhe é suficiente para abarcar“ (LIMA 2013, p.18).

A relevância pelo contexto e peculiaridades que a Resex do 
Cazumbá-Iracema apresenta, desde aspectos histórico, 
até o seu desenvolvimento atual, nos faz perceber que ela 
atende a objetivos amplos que beneficiam toda a sociedade. 
Segundo o Plano de Manejo (2007) um dos destaques é a 
conservação de extensa área natural sob baixa pressão 
antrópica. A floresta é responsável pela manutenção de 
serviços ambientais, como os rios voadores; a regulação 
de clima e enchentes; a formação de solo; manutenção de 
produtividade primaria, apesar dos eventuais impactos 
causados pelas populações residentes; a produção de 
remédios naturais e muitas outras inúmeras funções. 
Ainda, observa-se a preservação de material biológico 
(agrobiodiversidade) proveniente de processo cumula-
tivo de conhecimento e de transmissão por gerações. A 
capacidade da população local de proteger a área que lhe 
é concedida, cumprir a finalidade de relevante interesse 
publico, graças a sua cultura e modo de vida.

Vale destacar que que os rios voadores são cursos de água 
atmosféricos, feitos de vapor de água vindo da Amazônia e 
empurrados pelo vento, que trazem para o Centro-Oeste, 
Sudeste e Sul a umidade que foi devolvida à atmosfera 
pelas árvores da floresta. Diante disso, esse estudo 
uniu o conceito desse fenômeno com o entendimento 
das interações dos componentes do sistema natural 
(oceanos, atmosfera, vegetação) com os sistemas humanos 
(instituições, políticas, cultura, economia, demografia, etc). 
A Floresta Amazônica funciona como uma bomba d’água. 
Ela puxa para dentro do continente a umidade evaporada 
pelo oceano Atlântico e carregada pelos ventos elísios. 
Ao seguir terra adentro, a umidade cai como chuva sobre 

a floresta. Pela ação da transpiração das árvores sob o 
sol tropical, a floresta devolve a água da chuva para a 
atmosfera na forma de vapor de água. Dessa forma, o ar 
é sempre recarregado com mais umidade, que continua 
sendo transportada rumo ao oeste para cair novamente 
como chuva mais adiante (MOSS, 2010).

O Plano de Manejo (2007) enfatiza que serão priorizadas 
ações que visem desenvolver a percepção da importância 
da conservação de bens naturais, o fortalecimento comuni-
tário, desenvolvimento do senso de pertencimento e a 
postura critica e emancipatória dos envolvidos utilizando, 
para isso, trocas de saberes entre moradores da comuni-
dade, pesquisadores, gestores, políticos, visitantes.

Os moradores da reserva trabalham no seringal, extraindo 
o látex das seringueiras. Caminham longas distancias 
para a coleta de e quebra de castanhas. Pescam, limpam 
e cozinham o peixe. Cuidam do roçado, onde capinam, 
plantam, colhem diversos tipos de alimentos. Produzem 
artesanatos a partir do látex das seringueiras. Extraem 
óleo de copaíba. Colhem, pasteurizam e produzem o vinho 
(polpa) do açaí. Essas atividades são características do 
modo de vida extrativista. Muitas dessas atividades, eram 
vistas apenas como atribuições apenas masculinas. As 
mulheres sempre assumiram, também, essas atribuições, 
porém não existia o reconhecimento e valorização do 
trabalho feminino. Seu Nenzinho destaca as mudanças 
no modo de vida tradicional. Muitos benefícios como 
equipamentos e tecnologias vem ajudando os extrativis-
tas, mas alerta que isso não pode fazer com que percam 
suas origens. 

Desempenham, ainda, papéis sociais na comunidade que 
possui uma organização comunitária. Participam nas 
decisões da associação da comunidade, onde votam e 
assumem cargos. Participam do futebol e possuem um 
time com treinamento diário, onde já conquistaram o título 
da Copa da Floresta. Organizam e participam de festas e 
eventos culturais ligadas às tradições. Essas atividades 
marcam o modo de vida, traçam a identidade cultural e 
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Figura 34: Mãe afetiva extrativista que acolhe um universo de filhos do Brasil. Aurelice Vasconcelos, 2017

representa muitas conquistas. O direito a participação 
dessas mulheres vem crescendo cada vez mais, favore-
cendo o empoderamento para conquistarem voz e espaço 
dentro das decisões comunitárias.

Ismael recorda que a reserva recebe muitos visitantes, 
pesquisadores, professores e todos saem felizes por 
encontrar um lugar tão bom, ver tantas conquistas como 
a casa do açaí que tem uma produção tão boa, ver os 
artesanatos, uma escola grande e uma comunidade unida.

Larrosa (2004, p. 25) traz em suas palavras que "a experi-
ência é algo que nos passa, o que nos acontece, ou o que 
nos toca. Não o que passa o que acontece, ou que toca, 
mas o que nos passa, o que nos acontece ou nos toca". 
Daian faz um apelo para que todos vejam a reserva com o 
olhar de respeito e preservação, para que um dia não venha 
faltar porque tudo isso é nosso e cada um tem que fazer 
sua parte e deixar como herança para que as próximas 
gerações possam também conhecer, usufruir e conhecer 
o que é uma floresta. 

Muitos jovens destacam que querem passar para as 
gerações futuras essa herança cultural e o modo de vida 
extrativista, para que eles possam continuar morando e 
cuidando da reserva. Wemerson fala que a comunidade 
representa um lugar de convivência e que ele gosta muito 
de viver na Cazumbá para estar sempre em contato com 
a natureza, com os amigos e com o lazer. 

A Raquel diz que tem o desejo de ensinar para os seus 
futuros filhos todas as atividades extrativistas e gostaria 
que eles também realizassem esses ensinamentos que 
ela passará para eles. É muito importante que todas as 
gerações compreendam como é o trabalho na floresta, 
saber do esforço que as avós tiveram, que os pais dele 
também tiveram e o esforço dela e dos irmãos dela. Ela 
revela que o que ela mais gosta na reserva é contemplar a 
natureza e se maravilhar com os cantos dos passarinhos. 
E gosta de admirar as árvores, principalmente a patriarca 
do local, é assim que ela denomina a seringueira.

Figura 35: Frutos da reserva. Aurelice Vasconcelos, 2017
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O SER(INGUEIRO) NA FLORESTA - 
RETIRADA DE LÁTEX DA 
SERINGUEIRA

Vem desbravador das matas 
Vem, “Soldado da Borracha”, vem ver 

Os monumentos erguidos com teu sofrimento 
No teatro da vida, és o protagonista 

De uma história de glória, desse povo valente 
Seguidor das ideologias de preservação 

Do seringueiro Chico Mendes 
Seringueiro amazônida, mateiro destemido 

Vem garantir o teu sustento ignorando o perigo 
Vem pra dizer que defender o verde 

É o teu destino. 
Boi Garantido2, 2007

Figura 36: Seringueiro da Floresta. Aurelice Vasconcelos, 2012

2- Toada do Boi Garantido de Parintins “Seringueiro da Amazônia”, 
composição de Rozinaldo Carneiro. Boi Garantido, 2007 

A primeira vez que conheci uma estrada de seringueira 
foi marcante. No início da trilha eu tropecei e cai. Recebi 
uma mão para me ajudar levantar e com ela uma voz que 
perguntou se eu tinha pedido permissão para adentrar 
a floresta. Na mesma hora, mas que permissão, pedi 
proteção. Era uma estrada de seringa que proporcionava 
muitas interações, principalmente, sensações e intuições. 
Foi necessária uma entrega e um olhar atento para viver 
uma experiência de forma verdadeira. Segundo a experiên-
cia baseada nos conceitos de Dewey, Anísio Teixeira (2010, 
p.34) nos diz que a “experiência é uma fase da natureza, 
é uma forma de interação, pela qual os dois elementos 
que nela entram – situação e agente – são modificados”. 

Para realização dessa atividade, os seringueiros realizam 
longas caminhadas pela floresta. Utilizam instrumentos 
específicos para realizar o corte da seringueira, que 
consiste em abrir os vasos laticíferos situados na casca da 
árvore, ato que requer técnica e cuidado. Trata-se de uma 
atividade de grande relevância na comunidade extrativista 
e que representa fortemente a sua identidade cultural.

Essa é uma atividade produtiva tradicionalmente exercida 
pelas famílias, tendo como principal produto a borracha. 
Essa atividade, até hoje, vem sendo passada de pais para 
filhos. Ela também é realizada por mulheres. Uma cultura 
forte e muito presente na vida dos extrativistas.

A Clícia aprendeu com sua mãe dona Algecida muitas 
atividades extrativistas. Inclusive, cortar seringa, porém 
não é mais uma atividade realizada na reserva. Apenas 
as pessoas que trabalham com artesanatos de borracha 
realizam a extração para produção de seus materiais. Já 
dona Algecida cortava com frequência desde muito jovem 
com sua mãe, seu pai e seus irmãos maiores. Sua mãe, 
dona Joventina era uma seringueira profissional e muito 
trabalhadora. Ela aprendeu com sua mãe dona Júlia.

São muitas as mulheres seringueiras presentes na história, 
mas que nunca foram apresentadas, citadas e reconheci-
das. Elas sempre ajudavam seus maridos, filhos, irmãos 
a conseguirem bater as metas de produção. Na reserva 

temos o exemplo da avó de Seu Nenzinho, chamada dona 
Júlia, que realizava realizava todas as atividades extrativis-
tas, inclusive todo o processo de extração da seringa, como 
cortar, coletar, defumar e produzir as bolas de borracha. 
Ela levava suas filhas e seus filhos para ajuda-la, passando 
assim, esse ofício, incentivo e paixão para sua geração.

Muitas mulheres foram seringueiras na Reserva e partici-
param ativamente de todo esse processo. Outra que 
merece destaque é filha de dona Júlia, a senhora Joventina 
Siqueira Maia, mãe de seu Nenzinho e de dona Algecida e 
avó da Clícia. Para cortar seringa os(as) seringueiros(as) 
costumavam utilizar uma escada feita de troncos de 
árvore, onde se faziam cortes com a função de degraus. 
Numa quinta-feira de dezembro de 1980, dona Joventina 
estava riscando a seringueira como de costume com uma 
de suas filhas, a Elisabete Siqueira Maia, conhecida como 
Lisa, quando essa escada se partiu ao meio, fazendo com 
que uma das pontas atingisse fortemente seu abdômen. 
Somente na sexta, após mais de 30 horas do acidente, que 
ela conseguiu chegar até o hospital do município de Sena 
Madureira. No sábado, ela não resistiu e faleceu, deixando 
doze filhos, sendo a menor com apenas sete meses de vida.



Figura 37: Filha e mãe seringueiras. Aurelice Vasconcelos, 2018
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O exemplo de dona Joventina representa a “luta das 
mulheres extrativistas em permanecerem na floresta e 
garantirem seu sustento. Afim de extrair dali não apenas o 
sustento próprio, mas também o viver e pensar cultivando 
suas construções como mulheres, seu cotidiano, sua labuta, 
cercados de dor, de força” (VASCONCELOS E LARA, 2018, 131).

Essas múltiplas experiências construídas no viver na 
floresta, revelam dimensões humanas do modo de vida 
do seringueiro que tinha sua base ancorada em todos os 
membros familiares. As crianças ajudavam a juntar as 
vasilhas cheias de látex, as mulheres riscavam seringas, 
produziam as bolas a partir da defumação e assumiam 
todas essas funções quando os homens adoeciam ou não 
conseguiam bater suas metas. Oficialmente nunca foram 
reconhecidas.

Na reserva temos a presença de alguns Soldados da 
Borracha que são vivos. Um dos mais antigos é o Seu 
Francisco Siqueira Barros, conhecido por Seu Chico Abílio. 
Com 94 anos de idade, ele nos conta que começou a cortar 
seringa muito jovem com seu pai. Em 1992 ele conquistou 
sua aposentadoria como soldado da borracha. Ele conta 
que no dia 26 de abril de 1992 foi o dia que ele se tornou 
Soldado da Borracha.

Lima ele realizou um estudo sobre os soldados da borracha 
com os que ainda, vivem na floresta e destaca que essas 
pessoas:

[...] em cujo cotidiano, por meio de suas experiências 
próprias, construíram um caminho para a sobrevi-
vência no interior de um mundo duro, violento e árido 
como o chão de onde partiram. Nessa jornada, que é 
também de desenraizamento, de perdas e abandonos, 
recusam, afirmam, ressignificam identidades e papeis 
sociais, moldando-se conforme seus interesses e os 
imperativos das tensões, contradições, conflitos e 
resistências a que se veem envolvidos. Contudo, não 
são sujeitos abstratos e homogêneos, despersonali-
zados e com vontades determinadas, como queria a 
historiografia tradicional. (LIMA, 2013, p.16)

Seu Adelino 89 anos nos conta que começou a cortar 
seringa com 07 anos de idade e já desempenhava todas as 

funções, desde o corte, a coleta e a defumação. Na época 
era a única atividade de renda que os pais realizavam. Na 
adolescência o seu pai resolveu deixar o seringal e se mudar 
para a cidade para que os 10 filhos pudessem estudar. 
Perdeu seu pai muito jovem na Boca do Acre e a família foi 
sem nada tentar a vida em Rio Branco. Em 1966 começou 
a trabalhar na antiga SUCAM/FUNASA e se aposentou no 
dia 12 de abril de 1994, quando foi morar definitivamente 
na reserva. Antes de se aposentar, passava todo o período 
de férias trabalhando pela reserva e sua vida foi de total 
dedicação pela valorização do seringueiro e criação da 
Resex do Cazumbá-Iracema.

Para manter e proteger a floresta os moradores dos 
seringais de Sena Madureira se reuniram e lutaram 
pela criação da reserva. “A experiência construída pelo 
seringueiro no seio da floresta, a percepção de que a 
natureza era sua provedora, a forma de produzir manten-
do a floresta em pé e, principalmente a consciência de 
como se relacionar com o meio ambiente em que viviam“ 
(LIMA 2013, p.112). Dessa forma, muitos são os desafios 
vividos até hoje na busca para manter a floresta em pé.

Até hoje a herança seringueira se mantem viva. Ramon tem 
17 anos de idade e quer aprender a cortar a seringa, pois 
revela que é uma atividade que ele admira e faz parte da 
história da família. Ele já fez alguns cortes que aprendeu 
com o seu pai, mas falou que ficou feio e quer fazer de 
forma mais profissional.

Em novembro de 2018 realizei uma exposição fotográfica 
com impressão UV no látex da seringueira. Além de ter sido 
uma inovação, pois foi uma exposição de forma inédita 
no mundo, foi considerada como alternativa econômi-
ca, retorno de geração de renda para o seringueiro e 
totalmente sustentável. A produção de papel necessita 
da derrubada de árvores, hoje são pouquíssimos os papeis 
com certificado (UFC) que garante o reflorestamento. E 
as mantas de látex garantem uma produção centenária, 
com impacto zero ao meio ambiente.

A atividade da retirado do látex foi uma das mais importan-
tes atividades realizadas no Acre e é que marca a história 
e a cultura da população extrativista.

Figura 38: Mulheres seringueiras. Fonte: sem autoria indicada 
- acervo histórico de Seu Nenzinho



CAPÍTULO II 

ÁGUAS QUE FECUNDAM A VIDA: 
PROCESSO DE VIVÊNCIAS 

POR MEIO DA FOTOGRAFIA
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Os pensamentos não conhecem fronteiras
Warburg

Figura 39: Fotografando minha reserva. Aurelice Vasconcelos, 2016

Quase uma década mergulhada no mistério das belezas 
naturais, nas crenças e costumes dessa comunidade, 
vivendo de todas as formas as aventuras, desafios naturais 
e processos de ensino e aprendizagens na reserva. 
Esse capítulo pretende estabelecer um diálogo sobre a 
fotografia enquanto linguagem e sua contribuição para 
proporcionar uma experiência nas pessoas. A construção 
do capítulo se apoiou no segundo pilar da Abordagem 
Triangular, onde navegamos o fazer artístico.

Para realização desse estudo muitas pessoas foram 
importantes, das quais merecem destaque quatro 
fundamentais: Rubens Matsushita, Tiago Juruá, Nenquinha 
Rocha e Nenzinho Maia. Rubens que é fotógrafo iniciou 
comigo nessa jornada na Cazumbá desde 2012. Realizamos 
muitas expedições fotográficas, ministramos as oficinas 
educativas na comunidade e foi companheiro de viagens, 
principalmente, Brasília - Acre, onde muitos dos percursos 
foram de carro, totalizando uma média de quase oito 
mil quilômetros percorridos a cada viagem. Durante o 
percurso aproveitávamos para fazer planejamentos das 
atividades com a fotografia na comunidade. E, também 
não viajávamos só percorrendo estradas e atravessando 
estados, viajámos em pensamentos para realização de 
sonhos, como por exemplo, em fazer um livro fotográfico 
artístico da reserva, para cada morador ter um exemplar.

Os moradores da reserva gostam de contemplar as 
imagens fotográficas do local, das pessoas, das atividades 
o que provocam memórias e recordações de detalhes 
culturais, pois “revendo fotografias que lhes são próprias 
ou que lidam com o passado, evocam histórias da família, 
momentos, quando, por sua vez, as imagens nos lembram 
que são portadoras de um pensamento tão difuso quanto 
vivo, o qual transpassa – e ultrapassa – nosso próprio 
tempo histórico” (SAMAIN 2012, p. 16). Onde se identi-
ficam, se percebem e se reconhecem em sua cultura 
singular e cheia de significados.

O termo percepção, derivado do latim perception, é definido 
na maioria dos dicionários da língua portuguesa como: 

ato ou efeito de perceber; combinação dos sentidos no 
reconhecimento de um objeto; recepção de um estímulo; 
faculdade de conhecer independentemente dos sentidos; 
sensação; intuição; ideia; imagem; representação intelec-
tual. Não é difícil identificar uma amplitude considerável 
de possíveis significados a partir dessas definições, que 
vão desde a recepção de estímulos até a intuição, a 
ideia e a imagem. O ato de fotografar pode despertar a 
percepção ambiental que é uma proposta educativa desse 
estudo, resgatando e interiorizando a noção da unidade 
na diversidade.

As ideias de Massini (2012), nos levam a compreender 
que a percepção foi necessária para considerar o sujeito 
e o saber de sua experiência perceptiva e estar atento 
às suas formas próprias de explorar e perceber. Dessa 
forma, a percepção foi uma aliada na estratégia de 
apontar as transformações nas relações de produção, nos 
envolvimentos sociais, nas interações homem-natureza, 
na implicação do homem com sua própria subjetividade, 
num processo de construção coletiva de uma ética, 
uma nova cultura, novos conhecimentos. Processos 
estes assumidos por sujeitos individuais e coletivos 
que desvelam a necessidade da construção de novo 
paradigma, um novo modelo de relacionamento com a 
natureza e de intervenção na história. 

Outro aspecto que merece ser considerado foram as 
apresentações das imagens para a produção de saberes 
articuladores das diferentes dimensões da vida da comuni-
dade. As Pesquisas Baseadas em Artes e as Metodologias 
de Pesquisas Baseadas em Artes são boas propostas 
que foram utilizadas a partir das ideias de Viadel Marin 
(2005, 2012 e 2014) e Joaquim Roldán (2012 e 2014). Eles 
enfatizam um dos principais objetivos desse estudo, onde 
as imagens ganham uma abertura para formas discursivas, 
tornando se uma linguagem visual como protagonistas de 
produção de conhecimentos. Roldán define que:

Uma metodologia de pesquisa fotográfica baseada 
nas artes usa as qualidades estéticas fotográficas 

como instrumento fundamental de investigação. 
Esta pesquisa será educativa quando seus métodos 
e objetivos se apliquem à resolução ou planejamen-
to de problemas no campo da educação. [...] O que 
caracteriza o trabalho das pesquisas fotográficas é 
precisamente que trabalham a descrição, a análise e 
a geração de novas situações que possam ser vistas 
de outro ângulo. (ROLDÁN 2012, p. 56). 

Assim como os pescadores que vivem em Cazumbá-Ira-
cema tecem suas redes unindo cada ponto, para gerar 
algo grandioso que será instrumento para o seu sustento, 
esse estudo, também foi tecido de forma interdisciplinar, 
oferecendo alternativas de utilização dessas ferramentas 
artísticas, unindo prazer, belezas, arte e valorização do 
meio em que vivem. Isto nos faz trazer a ideia rizomática 
apoiada por Gilles Deleuze e Félix Guatarri, que abordam 
a interligação das múltiplas conexões e suas mediações, 
que ocorrem dentro da reserva a partir do modo de 
vida tradicional. Vale destacar que Deleuze para expor 
sua forma de pensamento, por meio dos conceitos de 
imagem-movimento e imagem-tempo, utilizou o cinema, 
ou seja, uma linguagem visual.

Esse pensamento nos trazem as ideias de Claudia Andujar, 
que revela uma poética sobre o outro muito distante 
do cerco imagético realístico da antropologia. A ideia 
da população tradicional ganha outra dimensão, agora 
contemplando a complexidade dessas culturas próprias 
(TACCA, 2011). Dessa forma, foi um prazeroso percurso de 
descobertas e aproximações que tivemos sobre a cultura 
extrativista por meio das fotografias com os moradores 
de Cazumbá e para isso, utilizando a educação ambiental 
como aliada.

O processo de ensino e aprendizagem nas oficinas 
transcorreu por meio da educação ambiental dentro e 
fora do ambiente escolar. A professora tornou-se aluna da 
oficina, onde seus alunos deram apoio técnico e incentivo. 
Participaram três professores: Rute, Renê e Marcelo. 
Dentro dessa coletividade foi possível estabelecer os 
encontros para a discussão teórica sobre a linguagem 
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fotográfica, organizar a produção das práticas e favorecer 
um rico espaço para a mobilização da formação de grupos 
focais para a leitura de imagens produzidas na reserva e 
as histórias orais que foram surgindo.

Vale destacar que a educação ambiental foi recomen-
dada nos Parâmetros Curriculares Nacionais – PCNs 
(BRASIL-MEC, 2001) que têm como objetivo estabelecer 
uma referência curricular e apoiar a revisão e/ou elabora-
ção da proposta curricular dos Estados ou das escolas 
integrantes dos sistemas de ensino. Catalão alerta para 
o que propõem os PCNs:

A transversalidade proposta pelos Parâmetros Curri-
culares Nacionais é uma metodologia para inserção 
de temas contemporâneos e de abrangência nacional 
que devem ser assumidos pela escola como essenciais 
à educação das novas gerações. Dado o seu caráter 
difuso, esses temas não podem estar circunscritos a 
uma disciplina isolada. Dizem respeito ao conjunto de 
conhecimentos, competências e habilidades trabalha-
dos no ensino fundamental e devem ser abordados de 
forma inter e transdisciplinar, convocando diferentes 
saberes e áreas de conhecimentos. A transversali-
dade na escola é uma ideia que lança pontes entre 
a vida cotidiana dos educandos, das comunidades e 
dos conhecimentos estudados na escola. (CATALÃO, 
2009, p. 263)

A educação ambiental, incluída na coletânea dos PCNs, é 
uma prática que corrobora o uso da abordagem transdis-
ciplinar e pode resgatar as relações existentes entre 
os conhecimentos, conforme esclarece Sommerman 
(2009). Diante disso, aliada as práticas escolas as oficinas 
de fotografias abrangeram temas trabalhados dentro 
do currículo escolar para fortalecimento da proposta 
educacional por meio da educação ambiental.

O Plano de Manejo (2007) dessa Resex enfatiza a prioridade 
de ações que visem desenvolver a percepção da importân-
cia da conservação dos bens naturais, o fortalecimento 
comunitário, o desenvolvimento do senso de pertenci-
mento e a postura crítica e emancipatória dos envolvidos.

Figura 40: O que os meus olhos registram. Aurelice Vasconcelos, 2015
NADAR, MERGULHAR, FLUTUAR 
COMO ARTISTA/PESQUISADORA/
EDUCADORA

O mar se coloca majestoso e reconheço não somente 
os meus limites, mas a sua força soberana. Pegar 

onda é uma forma de reverência à água, respeito ao 
outro e amor à natureza, sobretudo, é uma conexão 

com o sagrado. A sensação de liberdade; do não 
controle e da busca de estabilidade; as quedas e o 

desejo de superação; sincronia e sintonia; inteireza 
da alma, do corpo e da mente. Estes aprendizados 

são essenciais na prática docente e são como 
o sol e o sal impregnados na pele, deixando 

marcas de cor e sabor no ato de educar.
Rosana Gonçalves Silva (2016)

Figura 41: Primeira foto da vida - produzida e reveladas pelo próprio pai. Eliomar Vasconcelos, 1979
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Como educadora iniciei o percurso educativo em um 
profundo mergulho nas descobertas e na internalização 
de práticas que valorizam de forma integral o humano, 
onde conheci pessoalmente o grande e eterno educador 
Paulo Freire. Cada palavra que ouvia de sua boca, e as 
que lia em seus livros, mais me fortificava, se apaixonava 
e desejava logo ser professora. Todos os aprendizados 
se afirmaram para que seguisse de coração a carreira 
docente. Após concluir o curso de magistério percebi 
que minhas águas sentem sede de mais conhecimentos. 
Não tive dúvidas de fazer o vestibular para o Curso de 
Licenciatura em Pedagogia. Iniciei um novo trajeto na 
Universidade de Brasília – UnB, no curso de Pedagogia. 
Foi um momento de muita alegria. Lá eu conheci o que é 
ser cânion, cachoeiras, corredeiras e também conheci o 
que era um belo oceano (VASCONCELOS, 2010).

Percebo que minha atuação como arte-educadora se iniciou 
quando comecei a inserir nas práticas pedagógicas o uso 
de linguagens visuais como estímulo de ensino e aprendi-
zagem, em especial a fotografia. Percebi que a imagem não 
era simplesmente “uma imagem”. A fotografia vem carrega-
da de informações, sentimentos, memórias e reflexões. As 
“imagens fotográficas podem ser criadas com os demais 
sentidos que nos estimulam a (re)conhecer e interpretar 
o mundo a nossa volta” (PINTO E TURAZZI, 2012, p. 95).

Se profissionalizar em fotografia sempre perseguiu 
intensamente os sonhos que vinham lá da infância, pois 
era o próprio pai quem sempre registrava as imagens de 
criança e revelavam em seu minilaboratório (quarto escuro) 
os negativos transformando em fotografias. Para mim 
era uma mágica! Todas as minhas primeiras fotografias 
foram produzidas por meu pai.

Diante desses percursos, comecei a delinear uma propos-
ta de pesquisa, utilizando a fotografia como aliada da 
percepção cultural e como instrumento provocador para 
despertar vivências em uma comunidade de cultura extrati-
vista, onde eu não poderia deixar de lado o significado de 
minhas práticas pedagógicas e o meu trabalho autoral.

Figura 42: Primeiras fotos produzidas e reveladas pelo próprio pai. Eliomar Vasconcelos, 1979

Em 2015 ingresso no doutorado e recebo um interessante 
convite para a aula inaugural. Esse foi o meu primeiro 
contato com o programa de Pós-Graduação em Artes, 
Educação e História da Cultura e ficou marcado, pois eu 
teria o amparo científico de poder trabalhar unindo os 
conhecimentos frente a minha posição como fotógrafa, 
professora e pesquisadora. A palestra foi com professora 
Rita Irwin, professora canadense que tem desenvolvido 
pesquisas sobre a a/r/tografia (a de artist, r de researcher 
– pesquisador e t de teacher – professor), em seu texto 
Performing in intervention in the space between art and 
education (2014), propõe olhar a educação em si – das 
suas práticas, teoria e questões – como um meio legítimo 
para o fazer arte. 

Percebi que poderia envolver o meu fazer educativo e 
artístico na construção de um trabalho de pesquisa. Um 
coletivo de criações, de narrativas visuais de suas próprias 
vivencias cotidianas. Sasso (2014, p.101) nos diz que a “A/r/
tografia como forma de representação do conhecimento, 
quando o ensino, a investigação e a criação artística 
possibilitam uma intertextualidade”.

Rita Irving (2013, p.30) nos ensina que “o trabalho dos a/r/
tógrafos é reflexivo, recursivo, refletivo e responsável. 
Reflexivo, ao repensar e rever o que aconteceu antes e o 
que pode advir; recursivo ao possibilitar que suas práticas 
espiralem por meio de uma evolução de ideias; refletivo 
ao questionar seus preconceitos, suposições e crenças; 
responsável ao assumir o encargo de agir eticamente com 
seus participantes e colega”.

Egas (2016, p.69) nos apresenta “Belidson Dias, professor 
da Universidade de Brasília, principal divulgador A/r/
tografia no Brasil, realizou seu doutoramento com Irwin 
na British Columbia, em Vancouver. Em 2013, onde os dois 
organizaram o livro Pesquisa Educacional Baseada em Arte: 
A/r/tografia”. Nesse sentido ela nos esclarece, ainda, que:

A A/r/tografia – define em si própria o conceito de 
ensino e aprendizagem da Arte/Art através da tríade 

artista/Artist, pesquisador/Researcher, professor/
Teacher, três conceitos chaves para a Metodologia que 
indaga sobre o sentido das coisas através de escolhas 
outras, suscitando descobertas e novos conheci-
mentos, despercebidos no contexto das pesquisas 
tradicionais. A A/r/tografia é uma das modalidades 
das Metodologias Artísticas de Pesquisa em Educação, 
derivada das pesquisas realizadas nas décadas de 1970 
e 1980 do século passado, pelo professor da Univer-
sidade de Stanford, Elliot Eisner. (EGAS 2016, p.69).

Belidson Dias (2013, p.25), afirma que essa metodologia 
“busca o sentido denso e intenso das coisas e estuda 
formatos alternativos para evocar ou provocar entendi-
mentos e saberes cujos formatos tradicionais da pesquisa 
não podem ou conseguem possibilitar”. Nesse sentido, 
Bonci (2017, p.67) “aponta ainda a importância de saber 

conciliar os papéis de ator (no caso o professor) e pesqui-
sador, buscando o equilíbrio entre a ação e a investigação”. 

Dar o foco na pesquisa a partir de minha implicação enquan-
to educadora, artista e pesquisadora abriu possibilidades 
para uma maior compreensão da realidade de forma mais 
ampla e complexa, com diferentes níveis de realidade, com 
abertura para a participação no processo de construção 
do conhecimento, com toda sua efetividade e afetividade 
multidimensional. “Desenvolver um projeto de pesquisa 
que busca inspirações na a/r/tografia, nos proporciona 
vivenciar uma metodologia de investigação baseada em 
práticas criativas e rizomáticas e em uma pedagogia 
performativa que se dirige ao potencial, àquilo que ainda 
não conhecemos sobre as experiências do aprender a 
aprender” (BONCI, 2017, p.67).

Figura 43: Foto fora de foco ou um outro foco. Adriana Karim, 2018
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A partir do foco da implicação e condução da pesquisa, 
Catalão e Jacobi nos trazem a ideia da importância de um 
aprofundamento em relação a educação crítica, que nos 
levam pensar no foco de desvelar as diversas camadas, 
onde: 

[...] dentro da concepção de educação sensível, incor-
porada e transdisciplinar ressignifica o conceito de 
educação crítica e transformadora e nos estimula a 
pensar outra versão complementar para o conceito: 
a educação crítica precisa ser também autocrítica; a 
educação transformadora não acontece sem a auto-
transformação dos seus agentes–atores. Mostram 
ainda o valor existencial de uma pedagogia que busca 
alcançar camadas mais profundas do ser humano que 
resguardam o sentimento do sagrado e do inescrutá-
vel mistério inscrito dentro e fora de nós. Quando a 
aprendizagem infiltra-se como a água da chuva nas 
camadas mais profundas da rocha, permanece como 
memória viva e mantém o frescor dos afetos e de 
águas nascentes. (CATALÃO E JACOBI, 2013, p. 99).

A partir do momento que (re)direcionei o foco para as 
reais vivências de autocríticas com a comunidade, percebi 
mudanças e uma autotransformação, enquanto educadora, 
pessoa e pesquisadora. O que facilitou compreender e 
intervir no desvelar dessas camadas na comunidade, que 
valorizou o ser em toda sua dimensão humana.

A FOTOGRAFIA COMO 
LINGUAGEM VISUAL 

“Sentir é também saborear a teia visual”
Rosana Gonçalves Silva (2016)

Figura 44: Primeiro fotógrafo da Resex da Cazumbá-Iracema. Aurelice Vasconcelos, 2016.
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Seu Adelino Nunes de Almeida foi o primeiro fotógrafo 
da comunidade. Ele gostava de registrar as famílias e as 
atividades que eram realizadas antes mesmo da criação 
da reserva. Para a Irmã Maria Socorro de Siqueira é 
dentro deste tesouro “casa de todos”, que está a Reserva 
extrativista Cazumbá-Iracema, que com sua diversidade 
atrai diferentes olhares, tornando-se para alguns espaços 
de referência e de encontros. Para os amantes da fotografia, 
os que vêm o mundo e compreendem que a materialidade 
não é suficiente, os encantos da natureza são fotografados 
pelo olhar, utilizando a máquina prodigiosa que proporciona 
a capacidade espantosa do vê, com um olhar que não termina 
no imediato, com o olhar de perspectiva do futuro que liga o 
aprendizado ao compromisso com a defesa da vida.

Já na década de 70 Seu Adelino viajava com sua câmera 
fotográfica analógica, para registrar toda a história dos 
extrativistas. Moraes (2017, p.51) recorda que “fotógra-
fos pioneiros no Brasil como José Christiano de Freitas 
Henriques Junior (1832-1902) e Marc Ferrez (1843-1928) 
documentaram não apenas as paisagens urbanas e 
naturais, mas também as pessoas que viviam no país, 
com foco nas populações negra e indígena”. Dessa forma, 
podemos destacar a importância documental dessas 
imagens, que retratam não só momentos que viram 
histórias, mas a vida e a cultura de um povo.

Era com muita dedicação que Seu Adelino realizava 
as imagens de cunho documental. Pereira (2016, p.20) 
afirma que os “fotodocumentaristas contemporâneos 
assumiram a subjetividade do olhar, a invenção e a criação 
de realidades, o que permite aos espectadores de suas 
fotografias, diferentes interpretações sobre os temas por 
eles abordados. Salienta que a fotografia documental é 
um gênero fotográfico de difícil definição, pois reúne uma 
enorme diversidade de propostas éticas e estéticas que a 
torna ambivalente se analisada em sua evolução histórica”.

Boris Kossoy, historiador e pesquisador da arte, afirma que 
o surgimento da Fotografia, com a Revolução Industrial, 
exerceu papel fundamental “enquanto possibilidade 

inovadora de informação e conhecimento, instrumento 
de apoio à pesquisa nos diferentes campos da ciência e 
também como forma de expressão artística” (KOSSOY, 
2003, p.25) 

Para Moraes (2017 p.15) “após o anúncio da invenção da 
fotografia em 1839, acreditava-se que a câmera, com o 
seu “olhar neutro” diante das coisas, poderia ser capaz 
de reproduzir a realidade, construindo assim o mito da 
verdade fotográfica. Baseada então em uma fé comum 
na sua capacidade de transmitir verdades incontestáveis 
e saberes úteis para e sobre a sociedade, a fotografia foi 
associada, de imediato, à função documental”. Onde ela 
é considerada o retrato da realidade.

São muitos os que defendem que “a foto é percebida 
como uma espécie de prova, ao mesmo tempo necessária 
e suficiente, que atesta indubitavelmente a existência 
daquilo que mostra” (DUBOIS, 1994, p. 25). Mas, essa 
realidade foi se modificando e acompanhando os avanços 
da tecnologia.

Ao longo do tempo, “começaram a desmistificar a crença 
no registro direto do real, ao produzirem imagens que 
implicavam uma carga de ficcionalidade por meio tanto 
da montagem de cenas, poses e iluminação previamente 
pensadas quanto de colagens de negativos de situações 
diversas que, justapostos numa mesma imagem, rompiam, 
assim, com a ideia de realidade na fotografia” (MORAES 
2017, p.15).

Sobre o papel fundamental do fotógrafo para criação 
da imagem, onde tem que pensar o assunto, construir o 
enquadramento mais adequado, aplicar técnicas, poesia 
e vida as fotografias produzidas, só foi sido percebido ao 
longo de décadas. Onde, Falcão (2009) nos faz refletir que 
isso só foi se modificando ao longo da história onde antes, 
o fascínio exercido pela fotografia era outro:

[...] no século XIX estava relacionado com a crença da 
ausência da mão do artista na realização da imagem 
fotográfica, onde a ação da mão humana era deter-

minante apenas no momento de disparar a ação da 
luz. Acreditava-se que devido a ausência desse sujeito 
que interfere, decide, observa, interpreta, distorce 
que a fotografia torna-se um espelho do real, sem a 
interferência humana. (FALCÃO, p. 66, 2009)

Pereira (2016 p.58) também contribui nesta discussão nos 
lembrando que “para o historiador e crítico de fotografia 
Martin Parr, os fotógrafos conseguem transmitir seu 
ponto de vista (mais amplo ou restrito, conforme o caso) 
de um modo muito particular- complexo, intrigante 
e criativo”. Essa afirmação remete a importância da 
subjetividade do fotógrafo. 

Outro aspecto que merece destaque para pensarmos 
o ato de fotografar é trazido por Falcão (2009) onde 
afirma que:

[...] esta temporalidade presente na Fotografia, desde 
seu invento, causa encantamento e espanto. Barthes 
(1984:21) recorda que a Fotografia repete o instante 
que só aconteceu uma vez, e nunca poderá repetir-se. 
Kossoy (2007:133) também argumenta sobre a captura 
do tempo por parte da Fotografia: A perpetuação da 
memória é, de forma geral, o denominador comum 
das imagens fotográficas: o espaço recortado, frag-
mentado, o tempo paralisado; uma fatia de vida (re)
tirada de seu constante fluir e cristalizada em forma 
de imagem. (FALCÃO, 2009, p.29)

As águas percorridas foram as reflexões da dimensão que 
a fotografia possui na comunidade. A fotografia é conside-
rada uma linguagem artística, onde para Stori (2003, 
p.15) ele considera “a arte, como área do conhecimento 
humano, que abarca um amplo espectro de expressões 
e manifestações. Constitui um elo privilegiado entre 
o homem e o seu mundo, proporcionando, assim, uma 
renovação, na qual passado e presente se unem”, por meio 
de uma visualidade envolvente e dinâmica.

Durante este estudo, foi possível constatar o que Falcão 
(2009, p.12) comenta que “a Fotografia torna-se soberana 
para possibilitar esta conservação do passado, trazendo-o 
para o presente de forma a reconstruí-lo. Tal possibilidade 

de congelar o instante, e eternizá-lo foi – e, acredito, 
continua sendo – motivo do encantamento proporcionado 
pela Fotografia”. Pois, em todo momento a comunidade 
se envolveu com a linguagem fotográfica.

Bruno (2009, p.16) completa essa ideia nos dizendo que 
“para Ricoeur se a lembrança é uma imagem, pois compor-
ta uma dimensão que a aproxima da percepção e do 
reconhecimento, como explicar que a lembrança retorne 
em forma de imagem e que a imagem, assim mobilizada, 
chegue a revestir-se das formas que escapam à função 
do irreal?”. Essa ambiguidade da imagem real capturada 
por nossas câmeras fotográficas e o irreal capturada por 
nossas pensamentos, lembranças e memórias, nos levam 
a perceber a inúmeros imaginários que a imagem pode 
nos levar a alcançar.

Estas singularidades sensíveis presente na fotografia, nos 
trazem um universo de possibilidade de pensar a imagem. 
Falcão (2009, p.29) nos diz que “Barthes (1984:21) recorda 
que a Fotografia repete o instante que só aconteceu 
uma vez, e nunca poderá repetir-se. Kossoy (2007:133) 
também argumenta sobre a captura do tempo por parte da 
Fotografia: A perpetuação da memória é, de forma geral, o 
denominador comum das imagens fotográficas: o espaço 
recortado, fragmentado, o tempo paralisado; uma fatia 
de vida (re)tirada de seu constante fluir e cristalizada em 
forma de imagem. 

Essas funções atribuídas a fotografia são analisados no 
pensamento de Pereira (2016). Na Reserva Do Cazumbá-
-Iracema, muitas imagens serviram de testemunhos, 
inquietações e, até dúvidas.

Vários autores abordam essas questões e discutem 
o valor da verdade da imagem fotográfica. Fabris 
(2002, p.1) afirma: “O discurso de fidelidade ao real, 
da exatidão, mobilizado pela própria fotografia, que 
confere verdade ao meio em si, que atribui autentici-
dade ao que registra, independentemente da natureza 
do referencial, volta-se contra ela quando tenta ser 
aceita no panteão artístico.” Para Flusser (2002, p.14) 
“O mundo a ser representado reflete raios que vão 

sendo fixados sobre superfícies sensíveis, graças 
a processos ópticos, químicos e mecânicos, assim 
surgindo a imagem”. Essa afirmação vai ao encontro ao 
pensamento de Roland Barthes (1984, p. 115) quando 
considera que o “referente adere [...] A fotografia é 
vista como um registro e funciona como prova de que 
algo existiu, esteve lá, diante da câmera fotográfica”. 
Susan Sontag também discorre sobre a credibilidade 
da fotografia: Fotos fornecem um testemunho. Algo 
de que ouvimos falar, mas de que duvidamos parece 
comprovado quando nos mostram uma foto. Numa 
das versões da sua utilidade, o registro da câmera 
incrimina. [...] Numa outra versão de sua utilidade, 
o registro da câmera justifica. (Pereira, 2016, p.66)

A fotografia, por meio de seus elementos constituti-
vos, emprega a vida ao redor do fotógrafo como agente 
principal de interesse e atenção, onde Kossoy (2003, p. 
101), afirma que,“uma única imagem contém em si um 
inventário de informações, de um determinado momento 
passado; ela sintetiza no documento um fragmento do real 
visível, destacando-o do contínuo da vida”. Isto nos leva a 
compreender que por meio de uma representação estética, 
resultante do processo de criação/construção do mundo, a 
fotografia pode dramatizar ou valorizar esteticamente seus 
cenários, de acordo com sua inspiração e trabalho artístico, 
revelando-se como uma grande estimulação natural à 
sensibilidade humana, por meio da imagem construída, de 
forma a captar o olhar de forma contempladora. 

A linguagem visual por meio de ações que fazem com 
que as pessoas saiam do seu estado anestésico e entre 
na estesia, pode proporcionar o homem compreender a 
realidade de forma mais sensível e contemplativa. Isso é 
o que nos afirma Martins (2010 p. 67) quando destaca que 
“a fruição é, portanto, individual. A emoção, acessão e o 
pensar que ela provoca em nós são ressonâncias internas 
provocadas pelas sutilezas das próprias linguagens”.

Partindo das ideias de estesia, utilizamos na pesquisa a 
experiência estética ao produzir e contemplar a linguagem 
artística da fotografia. Segunda Schunck (2006, p.31) “a 
arte é efetivamente um meio transversal de sensibilização 

e diálogo, apropriado para a Educação, destacadamente 
para a Educação Ambiental, capaz de articular diferentes 
níveis de percepção da realidade, resultando na expansão 
de nossas visões de mundo e natureza”. Dessa forma, uma 
imagem fotográfica é capaz de provocar estesia, porque 
nela podemos encontrar elementos que nos remetem a 
nossas memórias e percepções.

Muitas das imagens produzidas na Resex do Cazumbá-I-
racema, partiram de um olhar sensível e poético, que teve 
como inspiração as luzes da Floresta, o ambiente natural e 
o fazer diário de seus habitantes. Essa produção também 
é algo marcante nas imagens de Andujar, onde Soares 
(2011) percebeu que:

A pouca definição dos traços, a dissolução dos limites 
físicos dos elementos, a iluminação que vaza por diver-
sas brechas entre galhos, os tons de cinza e de preto 
a aproximarem o corpo humano das árvores reforçam, 
mais uma vez, o interesse de Andujar em provocar 
uma leitura da imagem que não se presta apenas ao 
reconhecimento iconográfico e sua correlação com a 
realidade. Vai além, evocando questões que devem ser 
encaradas não como enfoque de uma singularidade 
do real, mas como busca por uma transcendência. 
(SOARES, 2011, p. 49).

As técnicas artísticas que podem ser pensadas durante 
o ato de fotografar, podem causar resultados interes-
santes que despertam nossa estesia e sensação de nos 
conectarmos com a cena. São percebidas como “ações e 
reações que se prolongam num instante e que sugerem 
uma continuidade da vida” (TOSETTO, 2010, p. 268). 

Castanheira (2001) ressalta que “Andujar retrata de 
maneira singular, sensível e poética a realidade na floresta, 
resultando, então, em imagens fluidas, borradas, entrecor-
tadas e, às vezes, levemente desfocadas” (CASTANHEIRA, 
2011, p. 212). Essas imagens nos trazem a ideia de ressig-
nificar os fatos acontecidos nas fotografias produzidas, 
mas inserindo-as em um circuito artístico. 
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Muitas imagens produzidas e pensados no universo artísti-
co vem crescendo, cada vez mais, e que tais “práticas 
têm sido retrospectivamente introduzidas nos discursos 
estéticos pelos comissários dos museus que investem em 
legitimar a fotografia como uma arte” (KRAUSS, 2013, p. 
56). Essa ideia vem despertando inúmeros debates sobre 
a fotografia enquanto registro e o que a diferencia de ser 
considerada uma obra de arte.

Observamos que a linguagem fotográfica ganha inúmeras 
reflexões que geram incontáveis vieses. O seu destaque 
aqui, nesta pesquisa, foi a criação de imagens como método 
de pesquisa, de ensino e de intervenção social.

NAVEGANDO EM ÁGUAS 
FECUNDAS: OFICINAS 
PEDAGÓGICAS IMAGÉTICAS 

A alegria não chega apenas no encontro do achado, 
mas faz parte do processo da busca. E ensinar a 

aprender não pode dar-se fora da procura, 
fora da boniteza e da alegria.

Paulo Freire (1996)Figura 45: Construindo imagens. Aurelice Vasconcelos, 2017.
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Figura 46: Casamento na Floresta. Aurelice Vasconcelos, 2016

As oficinas foram trabalhadas como espaços vivenciais, 
onde utilizamos princípios estéticos, imagéticos, políticos 
e sociais, como qualidade pedagógica capaz de gerar 
uma vivência transformadora dos sujeitos, no sentido de 
sensibilização, mobilização, criação e reflexão. Buscamos 
“um olhar mais interiorizado sobre a natureza expressado 
nas imagens proporciona inspiração para observação e 
reflexão de movimentos mais sutis que apontam para a 
unidade e interdependência de tudo o que existe” (CATALÃO 
e RODRIGUES 2008, p.30).

As práticas educativas por meio das oficinas de fotografias 
para a produção de imagens fotográficas na Resex foram 
realizadas a partir de estratégias metodológicas que 
valorizou e incentivou os extrativistas a terem discussão 
e reflexão sobre a forma que vivem, suas histórias, seus 
costumes e sua política no campo. O “fazer fotográfico 
envolve procedimentos de criação subjetiva do autor, que 
vai buscar desenvolver os seus trabalhos com base em sua 
origem, o seu meio, a sua formação, as suas referências 
visuais, como também nas tecnologias e nas práticas 
culturais do seu tempo” (MORAES 2017, 16)

A proposta de produção imagens partiu da ideia de fotogra-
far como contemplação, gozo, fruição, não importando o 
produto técnico final, apesar de terem tido noções básicas 
de técnicas da fotografia. “O que podemos admitir é a 
importância da fotografia como um meio privilegiado de 
conhecimento, já que, diferente dos textos, ela registra, por 
exemplo, certos rostos, gestos, situações e movimentos” 
(Moraes 2017, p.59). 

A parte teórica foi realizada no alojamento do ICMBio 
localizado na comunidade do Cazumbá. A estrutura dispõe 
de equipamentos eletrônicos, como datashow, mesa, 
bancos e cadeiras. Além de banheiros e cozinha para dar 
suporte as necessidades dos participantes da oficina. 
Foi abordada a fundamentação teórica com técnicas da 
fotografia. Eles tiveram conhecimentos simples e básicos 
sobre a linguagem visual de fotografia - composição, regra 
dos terços, enquadramentos e luzes. Foi uma preparação 

para que cada um pudesse produzir imagens significativas. 
Para condução desses conteúdos foi utilizado data show 
para projeção dos slides com exemplos e imagens para 
ilustrar cada assunto. As aulas foram coordenadas e 
conduzidas por mim, pesquisadora, educadora e fotografa. 
E pelo professor, biólogo e fotógrafo Rubens Matsushita.

Esse processo teve como aporte a educação ambiental que 
proporcionou o encontro de águas que envolvem a magia da 
criatividade, da fé, da ousadia, da determinação e do medo. 
Muitas vezes tive que ser rio para a comunidade, de ser onda 
no processo educativo e de perceber as diversas corredeiras 
que envolvem ser pesquisadora, ser amiga, fotografar, voltar 

a ser criança, brincar, aprender, sorrir, conviver, chorar, 
sonhar, se encantar com essas gotas d`águas.

Segundo Sena Filho (2018, p.42) “o processo da conscienti-
zação depende da educação. Isso representa um processo, 
cuja formação está ligada ao espaço e ao tempo, no qual se 
realizam concretamente as relações entre o ser humano e o 
meio ambiente. A sustentabilidade educativa está além das 
relações dos seres humanos com o ambiente. Ela se insere 
no quotidiano da vida, no profundo valor da existência, 
nos projetos de vida do homem no Planeta Terra”. Essa 
consciência é uma forma de garantia de manter todas as 
formas de vida se relacionarem em harmonia.

Figura 47: Oficina de fotografia – parte teórica. Aurelice Vasconcelos, 2016
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A parte teórica foi realizada no alojamento do ICMBio 
localizado na comunidade do Cazumbá. A estrutura dispõe 
de equipamentos eletrônicos, como datashow, mesa, 
bancos e cadeiras. Além de banheiros e cozinha para dar 
suporte as necessidades dos participantes da oficina. 
Foi abordada a fundamentação teórica com técnicas da 
fotografia. Eles tiveram conhecimentos simples e básicos 
sobre a linguagem visual de fotografia - composição, regra 
dos terços, enquadramentos e luzes. Foi uma preparação 
para que cada um pudesse produzir imagens significativas. 
Para condução desses conteúdos foi utilizado data show 
para projeção dos slides com exemplos e imagens para 
ilustrar cada assunto. As aulas foram coordenadas e 
conduzidas por mim, pesquisadora, educadora e fotografa. 
E pelo professor, biólogo e fotógrafo Rubens Matsushita.

Esse processo teve como aporte da educação ambiental 
que proporcionou o encontro de águas que envolvem a 
magia da criatividade, da fé, da ousadia, da determinação e 
do medo. Muitas vezes tive que ser rio para a comunidade, 
de ser onda no processo educativo e de perceber as 
diversas corredeiras que envolvem ser pesquisadora, ser 
amiga, fotografar, voltar a ser criança, brincar, aprender, 
sorrir, conviver, chorar, sonhar, se encantar com essas 
gotas d`águas. 

Segundo Sena Filho (2018, p.42) “o processo da conscienti-
zação depende da educação. Isso representa um processo, 
cuja formação está ligada ao espaço e ao tempo, no qual se 
realizam concretamente as relações entre o ser humano e o 
meio ambiente. A sustentabilidade educativa está além das 
relações dos seres humanos com o ambiente. Ela se insere 
no quotidiano da vida, no profundo valor da existência, 
nos projetos de vida do homem no Planeta Terra”. Essa 
consciência é uma forma de garantia de manter todas as 
formas de vida se relacionarem em harmonia.

Manzochi (2008, p.214) compartilha as ideias presentes 
nos termos de Puig, que “a ‘sustentabilidade’ pode ser 
considerada um guia de valor do tipo ‘princípio ou concei-
to ético’. Cabe ressaltar que a ideia de ‘meio ambiente 

considerado como bem comum’ é um princípio jurídico 
básico na Constituição de nosso país. Podemos dizer, nos 
termos de Puig, que, além de ser uma ‘ideia moral’, ela se 
transformou em um guia de valor do tipo ‘pauta normativa’.

Isso nos leva a pensar sobre as possibilidades de construir 
um conceito de sustentabilidade que tem como base a 
conscientização e a pretensão de buscar mudanças de 
paradigmas e práticas que contribuam para o enfrenta-
mento de problemas ligadas à nossa existência no mundo. 

A escolha de trabalhar a educação ambiental a partir 
de oficinas educativas, teve origem quando aprofun-
dei meu campo conceitual na Universidade de Brasília, 
no Mestrado em Educação e Ecologia Humana. Foi um 
momento importante que preencheu essa sede e desejo de 
mais conhecimentos. Realizei uma pesquisa em educação 
ambiental, transformando materiais descartados no 
ambiente escolar em materiais pedagógicos e brinquedos. 
Criamos uma Ecobrinquedoteca por meio de vivências e 
ações de educação ambiental e arte-educação, com um 
grupo de professores do Jardim de Infância nº1 do Riacho 
Fundo II, Brasília. A pesquisa teve como objetivo promover 
a sensibilização e a mobilização de docentes, por meio de 
oficinas pedagógicas, fortalecendo a reflexão, a formação 
continuada, a atuação lúdica, as práticas pedagógicas para 
ações em educação ambiental, fundadas nos princípios 
da corporeidade, complexidade e transdisciplinaridade. 

O percurso realizado por meio de oficinas educativas 
me oportunizou perceber que todos nós expressamos 
o desejo de mudanças pessoais e coletivas, rumo a uma 
nova compreensão e atuação em nossa realidade, a partir 
dos chamados de transformação sinalizado ao longo 
dos últimos séculos. Do qual, destaco como guia os três 
eixos metodológicos: atitude transdisciplinar, pesquisa 
transdisciplinar e ação transdisciplinar. Onde Vasconcelos 
(2010, p. 34) elucida que:

a Atitude Transdisciplinar busca a compreensão da 
complexidade do nosso universo, da complexidade das 
relações entre sujeitos, dos sujeitos consigo mesmos 

e com os objetos que os circundam, a fim de recuperar 
os sentidos da relação enigmática do ser humano 
com a Realidade – aquilo que pode ser concebido 
pela consciência humana – e o Real – como refe-
rência absoluta e sempre velada. Para isso, propõe 
a articulação dos saberes das ciências, das artes, da 
filosofia, das tradições sapienciais e da experiência, 
que são diferentes modos de percepção e descrição 
da Realidade e da relação entre a Realidade e o Real.

a Pesquisa Transdisciplinar pressupõe uma pluralida-
de epistemológica. Requer a integração de processos 
dialéticos e dialógicos que emergem da pesquisa e 
mantém o conhecimento como sistema aberto;

a Ação Transdisciplinar propõe a articulação da forma-
ção do ser humano na sua relação com o mundo 
(ecoformação), com os outros (hetero e coformação), 
consigo mesmo (autoformação), com o ser (ontofor-
mação), e, também, com o conhecimento formal e o 
não formal. Procura uma mediação dos conflitos que 
emergem no contexto local e global, visando a paz e 
a colaboração entre as pessoas e entre as culturas, 
mas sem desconsiderar os contraditórios e a valori-
zação de sua expressão. (VASCONCELOS, 2010, p.34) 

Durante todo esse tempo de muitos estudos, algumas 
atividades fotográficas aliviavam a tensão de minhas águas. 
Envolvida no despertar da relação mente e corpo procurei 
incorporar a fotografia na rotina como passatempo, o que 
dava a sensação de algo que agradava profundamente a 
alma e ao mesmo tempo relaxava da pressão diária. Diante 
disso realizei em 2010 o meu primeiro curso profissiona-
lizante em fotografia.

Percebi que uma oficina de fotografia pode possibilitar 
a disponibilidade para se trabalhar a noção de pertenci-
mento em/do grupo o que pode facilitar a escuta entre os 
participantes e permitir que eles desenvolvam o olhar. Além 
disso, possibilitam a apreensão da visão de mundo dos 
sujeitos, das suas representações e suscitam um espaço 
para o compartilhamento desses olhares, direcionando os 
indivíduos para o respeito dos diferentes pontos de vista, 
tornando assim, um rico espaço educativo. 

Com isso, abracei para as oficinas na reserva os estudos 
de Merleau-Ponty (1999 e 2004), pois, quando o ser Figura 48: Meu cotidiano na Floresta. Aurelice Vasconcelos, 2016

humano se depara com algo que se apresenta diante de 
sua consciência, primeiro nota e percebe esse objeto em 
total harmonia com a sua forma, a partir de sua consciência 
perceptiva. Após perceber o objeto, este entra em sua 
consciência e passa a ser um fenômeno, ou seja, constituem 
o mundo como nós o experimentamos.

Outra grande referencia para a fundamentação teórica das 
oficinas foi o John Dewey que nos fala sobre a experiência. 

Para Anísio Teixeira e Robert Westbrook (2010, p. 57) “as 
experiências passadas afetam a experiência presente e 
reconstroem para que todas venham influir no futuro”. 
Os dois autores organizaram o livro John Dewey, onde 
a segunda parte do livro conta com uma coletânea de 
textos sobre Dewey.

Segundo Anísio Teixeira et al (2010, p. 34) a experiência “é 
uma forma de interação, pela qual os dois elementos que 

nela entram – situação e agente – são modificados”. Dessa 
forma, foram relacionadas as vivencias das oficinas como 
experiências abordados por Dewey. As experiências pessoais 
são revistas a partir do processo de relação da pessoa com 
as vivências propostas, possibilitando uma nova forma de 
compreender a realidade e nela interferir. Também, foram 
estimuladas comunicações destas emoções e sentimentos 
por meio das imagens fotográficas produzidas.
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Deste modo, Segundo Egas (2015, p. 3436) “as imagens 
fotográficas utilizadas descrevem, analisam e interpretam 
os processos e atividades educativas e artísticas, que 
constituem um meio de representação do conhecimento 
e se organizam e demonstram ideias, hipóteses e teorias 
tal qual as outras formas de conhecimento; além de 
proporcionar informação estética desses processos, 
objetos ou atividades”. 

O início do contato com a fotografia nas primeiras oficinas, 
foi de forma livre e espontânea para que, as pessoas da 
comunidade extrativista, pudessem fotografar livremen-
te. Agora, a proposta é delimitar temas, sem fechar ou 
engessar, para dar uma amplitude das possibilidades a 
serem fotografadas. Um dos moradores que participou 
da primeira oficina fotografou esse ninho com ovos de 
alguma ave.

Dessa forma, a imagem dos ovos no ninho foi trabalhada 
dentro de uma metáfora. Não utilizada a partir do ditado 
popular que diz: só se sabe o que tem dentro quando se 
quebra a casca. Mas, sim o cuidado da espera de ver algo 
novo nascer, olhar para o mundo e descobrir seu papel, 
seu fluxo e sua vida. Assim, foi a espera de poder dar vida 
a cada oficina fotográfica, de desvelar as camadas de 
cada imagem apresentada que construímos o percurso 
metodológico.

O uso da imagem na pesquisa etnográfica adquiriu um 
papel notável. Diversos investigadores constroem modos 
particulares de pensar e representar o seu terreno etnográ-
fico. Aqui as imagens ganharam protagonismo enquanto 
matéria de discurso analítico e estético. O envolvimento 
da comunidade contribuiu para promover a reflexão em 
torno do potencial da imagem nas ciências sociais.

A relação entre as imagens e o pensamento antropológico 
assumiu diferentes variantes, em função do papel episte-
mológico que lhes é atribuído. Todavia, observamos que tem 
crescido as conveniências acadêmicas que surgem para 
colocar as imagens no centro do debate, para as tornarem 
o foco do discurso narrativo e analítico. Olhamos para isso 

não como coleta de dados, mas como partida para fazer 
crescer na ciência e na sociedade o desenvolvimento de 
um posicionamento crítico sobre a linguagem fotográfica 
como geradora de conhecimentos.

Durante as oficinas tivemos momentos de mobilização para 
a produção de fotografias, compartilhamento de imagens, 
discussões e autocríticas, percepções coletivas. O meu 
eu rio sempre sai da reserva carregada de sentimentos 
e muito provocado para realizar atividades que podem 
encontrar/descobrir junto as próprias respostas e as 
perguntas das pessoas da comunidade. Pertencemos a 
um dos mais importantes patrimônios da humanidade, 

espaço de fundamental importância para sobrevivência 
da humanidade que são nossas florestas.

A realização das oficinas foi escrita no caderno de itinerância 
da pesquisadora para planejamento, execução e avaliação 
dos encontros. E, ainda, gravações de áudio nos encontros, 
para posteriores transcrição das falas mais relevantes. 
Também realizado gravação de vídeos espontâneos (no 
celular) do processo de construção de imagens a fim de 
ficarem com registros de etapas do processo da pesquisa 
(making of). Realizamos um evento onde mostramos para 
a comunidade o resultado das imagens geradas e para 
entregar os certificados.

Figura 49: Ninho da vida. Wemerson, 2016

Figura 50: O que as imagens proporcionam. Aurelice Vasconcelos, 2017
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Figura 51: O que as imagens proporcionam. Aurelice Vasconcelos, 2017

SACIAR A SEDE NA MEDIAÇÃO 
COMO AÇÃO EDUCATIVA

Ninguém educa ninguém, ninguém educa 
a si mesmo, os homens se educam 

entre si, mediatizados pelo mundo.
Paulo Freire (1981)

Figura 52: Novas descobertas. Aurelice Vasconcelos, 2017



112 113

A vivência pode ser considerada o processo pelo qual os 
participantes constroem e implementam as estratégias 
de organização comunitária, que dão direcionamento e 
sustentação grupal às ações ambientais. Dessa forma, as 
oficinas de capacitação em fotografia, puderam utilizar as 
imagens como meio de valorização da cultura, criatividade 
e identidade próprias da comunidade. Essa ação proporcio-
nou uma mobilização para as práticas de fotografia, onde 
foi valorizado a criatividade e sua identidade, por meio da 
percepção vivenciada e narrativas visuais da na fotografia.

A minha experiência educativa desaguou nos grupos 
escolares e comunitários da reserva. O Plano de Manejo da 
Resex do Cazumbá-Iracema (ICMBio 2007, p.125) enfatiza 
que "serão priorizadas ações que visem desenvolver a 
percepção da importância da conservação dos recursos 
naturais, o fortalecimento comunitário, o desenvolvi-
mento do senso de pertencimento e a postura crítica 
e emancipatória dos envolvidos utilizando, para isso, a 
percepção dos moradores da comunidade”. Diante disso, 
como forma criativa, foi pensado a fotografia para que a 
população da comunidade, possa contar sua história e sua 
vida, revelando características de sua identidade cultural 
e a sua percepção de mundo.

Os trabalhos e atividades que tive a oportunidade de 
desenvolver nas escolas em que trabalhei, ao longo de 
mais de vinte anos de docência, foram fundamentais 
para as águas perceberem a importância da valorização 
profissional, atualização, melhoria do desempenho e 
competência para poder colaborar nas transformações e 
melhorias projetadas para a educação escolar. É de grande 
importância inserir na educação ações que estimulem a 
criatividade, a ludicidade, a curiosidade, a emoção e as 
diversas manifestações artísticas e culturais.

Figura 53: Visão educativa. Aurelice Vasconcelos, 2017

Seguir esse caminho por meio da educação ambiental 
proporcionou uma sensibilização para as transformações 
nas relações de produção, nas relações: sociais, homem-na-
tureza, do homem com sua própria subjetividade, num 
processo de construção coletiva de uma ética, uma nova 
cultura, novos conhecimentos.

Todas as comunidades da reserva recebem frequente-
mente cursos e capacitações de diferentes instituições 
educativas e ONGs, sobre diversos assuntos relacio-
nados ao modo de vida extrativista. A ideia de realizar 
uma vivência utilizando a linguagem visual fotográfica, 
surgiu em 2012, no aniversário de 10 anos da Resex do 

Figura 54: Escola Francisca Siqueira Moura – Resex do Cazumbá-Iracema. Claudio Moura, 2018.

Cazumbá-Iracema, quando foi realizada uma exposição 
com fotografias retratando a comunidade. 

Diante disso, muitos moradores da comunidade manifes-
taram o desejo de aprender fotografar. Sentiram-se 
despertados a se “apropriarem” por meio de imagens 
fotográficas o seu contexto de vida. De acordo com Souza 
Neto (2010, p. 43) “em todo momento há transferência 
e contratransferências, buscas de objetos de desejo 
imaginários e sonhados, nunca alcançados”. Quando 
produzimos uma imagem fotográfica, ela pode se tornar 
cheia de significados e que podemos transmitir nossa 
percepção daquilo que estamos vendo e sentindo.
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Figura 55: Guardar o momento. Aurelice Vasconcelos, 2017

Durante as nossas vivências fotográficas, ficou claro o proces-
so que ela desencadeia para as ações educativas, construindo 
uma base ética mínima de sustentação pessoal e grupal para 
se alcançar metas propostas. Segundo Stori (2003, p.11) “o 
ser humano é naturalmente multifacetado, constituindo-se 
em um todo que inclui os aspectos cognitivos, emocionais e 
sociais, voltamo-nos para a busca da efetiva integração de 
ambientes”. Um exemplo foi a intervenção social registrada 
com fotografias como caminho educativo de compreensão 
do cotidiano social e afetivo dos extrativistas.

A formação humana deve ser aquela que incorpore uma 
visão amorosa da vida e que regenere nossa capaci-
dade de compreender que o conhecimento se tece em 
suas complexas relações de forma contextualizada e 
interligada. A formação humana capaz de construir um 
humanismo, que não acolhe a prepotência de dominar 
o universo, mas estabelece a solidariedade entre 
humanos, todas as formas de vida e as forças cósmicas 
– máquinas vivas de todo processo de autocriação do 
universo. (GONÇALVES DA SILVA, 2016, p. 337) 

Esse pensamento nos levou a construção de visualidades, 
por meio de artes visuais, onde foi possível despertar 
um mundo de sentimentos, imaginação, reveladoras de 
conhecimentos sobre qual é a verdadeira relação que o 
meio ambiente representa para o ser humano.

Percebe-se que o uso de uma linguagem artística constitui 
uma ação singular pedagógica, pelo seu caráter interdisci-
plinar, que favoreceu o diálogo entre os conhecimentos da 
vida e permite a formulação de novos mecanismos metodo-
lógicos e materiais de aprendizagem para a população da 
Reserva. As experiências que os extrativistas vivenciam 
na comunidade será uma oportunidade que nos convida 
a apresentá-la por meio da fotografia. 

As oficinas ocorreram após as aulas da escola, para 
aproveitar que os alunos já estavam reunidos. Inclusive 
os professores também participaram e relataram que 
resolveram inserir o uso da fotografia em suas práticas 
pedagógicas. Parâmetros Curriculares Nacionais garantem 
a formação “em especial professores de comunidades 
extrativistas” (PCNs, p. 5)

Durante o planejamento das oficinas de forma participativa 
em relação aos conteúdos, carga horário, dias da semana, 
melhores horários, dois aspectos foram bem evidenciados. 
O primeiro foi a questão de ter uma "ficha de inscrição", eles 
mesmos queriam comprovar que estavam formalmente 
participando do curso. Com isso, pude ter uma estima-
tiva da quantidade de pessoas que se interessaram pela 
oficina de fotografia na comunidade. E o outro ponto, foi a 
certificação que legitimou que eles realizaram da formação. 
Os certificados foram feitos, assinados pelo gestor da 
reserva e pela pesquisadora. Esses dois pontos foram 
sinalizados pela comunidade e que foram estabelecidos 
pelos participantes de forma dialogada. 

Figura 56: O aluno também se torna professor de sua professora. Aurelice Vasconcelos, 2016

As oficinas se iniciaram em 2016. A primeira contou 
com uma participação de 25 pessoas e valorizou mais a 
produção de imagens. A segunda em 2017 focada mais na 
leitura de imagens, produção de história oral e diálogos 
mais críticos sobre a produção das imagens que fizeram. 
Em 2018 os encontros foram mais na escola durante as 
aulas e nas casas dos moradores, onde resgatamos as 
memórias do modo de vida de antigamente e o contexto 
atual. Trabalhamos, ainda, numa perspectiva atual e futura.

Para realizar esse processo de pesquisa pretendeu-se 
valorizar aspectos da riqueza de saberes pelos que vivem 
na Floresta, que apresentam em suas histórias, suas vidas. 
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Eles se sentiram valorizados e interessados em conheci-
mentos ligados à sua cultura. As oficinas foram divididas 
em partes teóricas e práticas, que foram conduzidas em 
grupo e individualmente em suas atividades diárias. Cada 
um fotografou aquilo que era especial em seu cotidiano, 
a partir de temas livres, que posteriormente, tornaram 
indicadores para discussão e resultados desse estudo. 
Fotografaram suas vivências, sua casa, sua roça, amigos 
e tudo que faz parte de suas vidas e de suas histórias.

A fenomenologia está ligada a essência do homem que é 
a relação com o ser. Heidegger se refere o mundo como 
conjunto de coisas utilizáveis e, também, faz referencia 
de como se dá a relação ser-no-mundo e seu ser-com-
-os-outros. O ser das coisas equivale ao seu ser utilizado 
pelo homem. A internalização das questões ambientais 
dependeu da sensibilidade do corpo, da estética dos 
fazeres e da ressignificação dos gestos do dia a dia. O uso 
do cotidiano como o mais variado, rico e complexo recurso 
disponível oferecem chances de exploração pedagógica 
não só nos processos de contextualização e significação, 
mas em todos os campos de atuação do fazer educativo. 
(CATALÃO E JACOBI 2013, p.97). O homem, portanto, 
não é um espectador do grande teatro do mundo, ou 
seja, o homem está no mundo, envolvido nele, em suas 
vicissitudes. 

A ÁGUA NÃO TEM FORMA, 
ASSUME TODAS AS FORMAS: 
PRODUÇÃO DE IMAGENS 
FOTOGRÁFICAS 

As imagens transmitem aspectos sutis, que 
comumente não se percebem, mas que 

a sensibilidade desperta e capta” 
Vera Catalão (2008)

Figura 58: Olhares captados. Aurelice Vasconcelos, 2016

Figura 57: Ações educativas. Aurelice Vasconcelos, 2017
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Por tanto, unimos os pressupostos teóricos partindo do 
interesse comunitário com essa pesquisa, onde estabe-
lecemos a utilização e a produção de fotografias como 
atividade educativa, visual, antropológica e histórica que 
por sua vez, buscou a união de conhecimentos por meio de 
um processo dinâmico, que favoreceu diversas expressões 
humanas na sua integralidade. Por meio da linguagem 
fotográfica foi possível favorecer o exercício de imaginação, 
criatividade, mediação e liberdade de expressão, princípios 
fundamentais para a construção de conhecimentos.

Minha inspiração para propor a produção de imagens 
e divisor de águas de conhecimentos, para realização 
deste estudo, foi em 2009 no curso Água como Matriz 
Ecopedagógica. Era uma metodologia participativa que 
ia além da formação, buscava a valorização do humano. 
Éramos convidados a práticas de corporeidade para 
despertar a sensibilidade e enraizamento de ideias. Depois 
mergulhávamos em conteúdos teóricos, conceitos e 
conhecimentos sobre a importância da gestão sustentável 
das águas. Tudo isso era sistematizado de forma criativa, 
com atividades práticas, exploratórias e pedagógicas, 
que permitiu a apropriação de noções ambientais e a 
emergência de potencialidades humanas integradoras, 
de manifestações humanas culturais e naturais, capazes 
de obedecer e guiar as forças da vida. 

As atividades realizadas no curso foram de grande inspira-
ção para as oficinas fotográficas, onde Catalão e Jacobi 
(2013, p.97) enfatizam a importância que os trabalhos 
corporais proporcionam, principalmente a consciência 
e estética do gesto, a observação dos ritmos do corpo e 
da respiração de cada participante. Destacaram, ainda, 
que a auto-observação facilita uma escuta sensível dos 
ritmos da vida cósmica, planetária, regional, institu-
cional, local. Consideramos o corpo como uma unidade 
perceptiva e inteligente, capaz de enraizar os processos 
de aprendizagem. 

O sentido das práticas corporais como recurso pedagógico, 
“parte do princípio de que despertar o corpo abre novas 

percepções do real e permite outra abordagem epistemo-
lógica do conhecimento. O corpo é dotado de inteligência 
própria e guarda a memória das experiências vividas e 
aprendidas – manifestando assim a unidade indissociável 
entre as dimensões biológica e psicológica do ser humano” 
(CATALÃO E JACOBI 2013, p.97).

Nessa perspectiva trazemos Merleau Ponty (1999, p. 315) 
que aprofunda essa ideia nos dizendo que “a percepção 
é o ato pelo qual a consciência apreende um dado objeto, 
utilizando as sensações como instrumento: meu corpo 
é a textura comum de todos os objetos e é, pelo menos 
em relação ao mundo percebido, o instrumento geral de 
minha compreensão”.

O contato com a fotografia pode permitir que coisas 
esquecidas ou nunca vistas sejam percebidas, educando 
o sujeito para a imaginação e para um olhar multifacetado 
que vai além da imagem estática que se tem. Sendo assim, 
“as imagens pensam e nos fazem pensar, além de elas 
moldarem o nosso próprio olhar. Somo assim ‘observa-
dores’ condicionados tanto pelos nossos modos de ver 
como pela peculiaridade com que as imagens olham para 
nós” (SAMAIN 2012, p. 16).

O trabalho de produção de imagens ocorreu com as 
câmeras fotográficas dos celulares, com algumas pequenas 
câmeras fotográficas que a comunidade possui e outras 
que ganhamos para a realização desse estudo. Uma 

Figura 59: Daian dos Santos, 2016.

empresa de manutenção de equipamentos fotográficos 
de Brasília, chamada Tecnofoto realizou a doação de cinco 
câmeras fotográficas para esse estudo, com cartão de 
memória, baterias novas e carregador de baterias. Essas 
câmeras foram de grande importante para dar suporte 
para a produção das imagens da reserva.

As imagens apresentadas neste capítulo foram feitas 
pelos próprios moradores da reserva extrativista após 
as oficinas fotográfica que realizamos na comunidade 
nos anos de 2017 e 2018. O planejamento foi constituído 
a partir das técnicas fotográficas e sobre a importância 
da criatividade na hora das produções das imagens, onde 
poderiam experimentar diversos ângulos, enquadramentos 
e aproveitar as cenas e assuntos do cotidiano. Os primeiros 
resultados foram bem interessantes.

A linguagem artística como atividade educativa, por 
sua vez, buscou a união de conhecimentos por meio de 
um processo dinâmico que favoreceu a expressão da 
criatividade e conduziu a aprendizagens significativas. 
Daian dos Santos nos trouxe a imagem de peixes dentro 
da canoa após um momento de pesca. 

As atividade significativas que nos levam as (im)possíveis 
conexões dos elementos que nos interligam com a vida, 
como uma teia, o que podemos chamar de rizomas. Segundo 
Martins (2010, p. 190) rizomas é um “termo que vem da 
botânica. Um tipo de caule. Um tipo de comportamento de 
caule: que se espalha em diversas direções, mergulhados 
no solo e voltando à superfície, podendo ser aéreo, formar 
nódulos, bifurcar, trifurcar, multifurcar”. Partindo dessa 
ideia utilizaremos o termo para designar as conexões 
presentes nas vidas dos extrativistas com as imagens 
produzidas. Ainda, seguindo as ideias de Martins (2010) 
que traz a ideia de rizomas como proposta de construção 
de pensamento, podemos destacar os seguintes pontos: 
conexão, heterogeneidade, multiplicidade, ruptura de 
hierarquização, cartografia. 

Dar vida de forma criativa é o que nos traz Catalão e 
Jacobi (2013) quando se referem que “para Prigogine 
(2003), a criatividade humana enraíza-se na criatividade 
da natureza, que se expressa na capacidade de o vivo 
recriar-se diante do desequilíbrio que é parte constitutiva 
do fenômeno da vida. Ao longo das experiências formativas 
também percebemos o quanto os movimentos criativos 
na natureza podem inspirar os movimentos criativos no 
mundo da cultura”. 

A criatividade é “o modo inovador e integrativo dos três 
outros eixos de as pessoas se sentirem solidariamente 
co- responsáveis pela criação contínua, cotidianas e 
históricas de suas vidas, de seus mundos sociais e de seus 
cenários naturais de vida e de trabalho” (BRANDÃO, 2005, 
p. 91). Foi o que esteve presente na imagem retratando o 
bicho preguiça construída por Ítalo. Nesse caso, a imagem 
veio até ele.

Figura 60: Bicho preguiça. Italo, 2016.
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As oficinas como estratégia metodológica e prática 
educativa foram realizadas por meio de teorias e práticas, 
onde as pessoas puderam trazer à tona os conteúdos 
conscientes e inconscientes de suas experiências, explici-
tando-os de forma simbólica, imaginativa e criativa. Para 
criar suas imagens, Junior dos Santos explorou as linhas e 
retas presentes nas casas. Os processos criativos usados 
por ele foram bem particulares para explorar e expressar a 
sua relação com o objeto fotografado, usando assim a sua 
criatividade para compor sua fotografia. Segundo Mello 
(2008) a criatividade possui várias raízes e destaca que:

Foi Csikzentmihalyi que melhor estruturou o modelo 
sistêmico de criatividade. Segundo este autor, a cria-
tividade que muda algum aspecto da cultura nunca 
se encontra exclusivamente na mente de uma única 
pessoa. Se assim fosse não seria o caso de uma cria-
tividade cultural. Para ter algum efeito a ideia tem que 
ser expressa em termos que sejam compreensíveis 
aos outros, deve ser aceitável aos experts do âmbito 
e finalmente deve ser incluída no campo cultural a 
qual pertence. (Mello, 2008, p. 24)

Figura 61: Diagonais. Júnior dos Santos, 2016.

A criatividade presente nas imagens produzidas na comuni-
dade “pode ser investigada com enfoque na pessoa, 
estudando-se as principais características da personalidade 
criativa, nos produtos criativos, nos ambientes facilitadores 
ou ainda nos processos criativos” (MELLO, 2008, p.16).

As oficinas, além de se configurarem como metodologias 
participativas que despertaram a criatividade, levou em 
consideração os saberes de todos aqueles implicados no 
processo de construção do conhecimento. Apoiados na 
fenomenologia buscamos compreender o corpo como 
fluxo da experiência vivida, a qual revela novas formas de 
perceber e atribuir significados às coisas. Ao restabelecer 
a integração com os ambientes naturais, no entanto, o ser 
humano encontra mais do que garantia de sobrevivência: 
encontra estados de equilíbrio interior e transcendência. 

A comunidade procurou retratar o seu contexto de vida 
de diversas maneiras e em diferentes ângulos. Segundo 
Fayga Ostrower (2014) que nos fala sobre a criatividade 
e o processo de criação, destaca que

[...] criar é, basicamente formar. É poder dar uma forma 
algo novo. Em qualquer que seja o campo de ativida-
de, trata-se, nesse "novo", de novas coerência que se 
estabelecem para a mente humana, fenômenos rela-
cionados de modo novo e compreendidos em termos 
novos. O ato criador abrange, portanto, a capacidade 
de compreender; e esta, por sua vez, a de relacionar, 
ordenar, configurar, significar." (OSTROWER ,2014, p. 9)

Muitas descobertas, sensibilidades, imaginação e situações 
inesperadas surgiram durante a produção de imagens. 
E nesse contexto, trazemos as ideias de Serendipidade, 
Insight e Acaso presentes nos estudos da profª. Regina 
Lara Mello e Ostrower. Destacamos na Serendipidade 
como sendo as situações não previstas, as descobertas 
e as experiências. Já o insight como intuição, vislumbre, 
percepção, elaboração do conhecimento simbólico. E, por 
fim, o acaso que ressalta a busca e a espera na fotografia 
como composição, luzes, assunto. Além, é claro, dos 
acontecimentos surpreendentes.

Figura 62: Minha casa é o baú do tesouro.

Por meio da linguagem fotográfica, foi possível que aos 
indivíduos se relacionarem com o seu meio e representa-
ram simbolicamente seus conceitos e valores, favorecen-
do o exercício da sua imaginação, criatividade e liberdade 
de expressão, princípios fundamentais para a construção 
de conhecimentos. Além de se depararem com cenas 
privilegiadas e aproveitarem as situações que surgiram.

Podemos unir o processo criativo como uma experiência 
gerada para aqueles que produziram suas imagens. Para 

Dewey a experiência também é educativa, onde Anísio 
Teixeira et al (2010) compartilha o pensamento de que ao 
educar-se, é crescer não no sentido puramente fisiológico, 
mas no sentido espiritual, no sentido humano, no sentido 
de uma vida cada vez mais larga, mais rica e mais bela, 
em um mundo cada vez mais adaptado, mais propício, 
mais benfazejo para o homem.

Dessa forma, o processo educativo pode ser conside-
rado como a experiência reconstruída e reorganizada 

mentalmente no curso de sua elaboração. Essa ideia foi 
abordada durante as práticas de produção de imagens, 
onde cada um se envolveu no seu cotidiano e fez de suas 
experiências uma representação com imagens. A imagem 
de Marcilene representa um momento descontraído dos 
alunos no ambiente escolar e que ela viu e desejou eternizar 
com a fotografia.
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Figura 63: Brincando se aprende. Marcilene, 2016

O ato criador realizado pelos moradores nos mostra em 
algumas das imagens as técnicas, a estética, e muitas 
ideias. Diante dessas etapas do processo criativo, podemos 
destacar a importância da criatividade de acordo com 
Edgar Morin (2005) que assim nos diz que: 

A criatividade humana é técnica (invenção da roda, 
do moinho, da máquina a vapor, etc.), estética (orna-
mentos, cantos, pinturas, artes, poesias), intelectual 
(ideias, conceitos, teorias), social (leis, instituições), 
mas, inclusive neste último caso, precisa dos indiví-
duos. Em qualquer criação humana, inconsciente ou 
consciente, imaginário ou real colaboram. Reconhecer 
o papel do inconsciente e do imaginário na criatividade 

nos leva, não a negá-la, mas a aceitar o seu mistério. 
Sem dúvida, hipostasiou-se a noção de gênio, mas ele 
continha, com razão, a noção de inspiração, ou mesmo 
de possessão, que nos punha diante do mistério do 
ato criador. (MORIN, 2005, p.107)

A criatividade pode criar situações de maior envolvimento 
dos indivíduos na construção de significados. Os alunos 
‘constroem’ conhecimentos, como dizia Paulo Freire (1997). 
Trabalhar a educação com tal visão supera a mesmice 
do padrão educativo, encanta o aprender e resgata o 
prazer de aventurar-se no mundo das ideias (SANTOS e 
SOMMERMAN, 2009). Essas ideias podem incrementar 

a aprendizagem ao trabalhar com imagens e conceitos 
que mobilizam, conjuntamente, as dimensões mentais, 
emocionais e corporais, tecendo relações tanto horizontais 
quanto verticais do conhecimento.

O modo de vida tradicional na reserva é passado de geração 
em geração e todos reconhecem o seu papel social nas 
atividades do cotidiano. Vasconcelos (2010, p.32) resgato 
o pensamento de que “ideias aqui apresentadas nos levam 
a pensar sobre os ideais que Paulo Freire sempre lançava 
sobre a importância de uma prática dialógica, construção 
e reconstrução do saber, sujeitos criadores, curiosos, 
humildes, persistentes, investigadores e inquietos“.

Figura 64: Preparando a mandioca para fazer farinha-de-mandioca. Wemerson, 2016

A atividade de fabricação de farinha-de-mandioca é uma 
atividade que envolve toda a família. Foi muito importante 
eu participar desse processo e compreender os saberes 
presentes na reserva. Destaco que as casas-de-farinha 
são mais que espaços de produção do produto, é um lugar 
de diálogos, compartilhar problemas, ouvir conselhos, 
participar das atividades, comungar dos aspectos culturais, 
estabelecer uma “integração entre o sentir, o pensar e o 
agir, a integração entre razão e emoção, o resgate dos 
sentimentos como expressão de nossa verdade interior” 
(MORAES 2003, p. 85).
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Essa imagem produzida por Raquel (2016) nos faz lembrar 
o pensamento de Stori quando vai pintar suas obras 
(aquarelas) que remetem ao crepúsculo e ao-nascer do 
sol. Ele diz que “a hora do Ângelus é o encontro do dia 
com a noite, da matéria com a espiritualidade, da terra 
com o céu” (MELLO, 2008).

Valorizar a subjetividade fortaleceu a compreensão da 
complexidade do universo e das relações do sujeito, do 

enlace existente entre o potencial do ser humano, das 
transformações da sociedade e da consciência planetária, 
onde fomos levados a refletir que um novo diálogo pode 
ser construído baseado na solidariedade entre os seres 
humanos e o mundo.

A imagem da criança no barco, feito pela irmã do persona-
gem que aparece com binóculos na mão é de Ana Clara, que 
retrata um olhar poético do ser em busca da aproximação 

do que está distante, utilizando as lentes como instru-
mento para se alcançar algo. A percepção que a jovem 
teve de fotografar o irmão em um momento em que, não 
era somente ela, mas os dois na busca de uma imagem 
foi um momento que nos traz muitas reflexões para a 
pesquisa. Qual o olhar que buscamos? O que queremos 
ver? Qual imagem relacionada ao meu modo de viver irei 
revelar ao mundo?

Figura 65: O descanso do sol. Raquel Santana, 2016 Figura 66: O que buscamos olhar. Ana Clara, 2016

O processo de criação de imagens despertou nos envolvi-
dos a participação de práticas que envolveram a percep-
ção, memórias internas e criatividade. Estabeleceu uma 
mediação pedagógica, para capturarem imagens do seu 
contexto. Eles definiram quais foram os temas que queriam 
produzir. Esse momento de a comunidade produzir o que 
deseja que outros vejam foi de grande importância e 
significância para apresentar essas imagens para o mundo. 
A linguagem fotográfica proporcionou a comunidade a 
valorização da linguagem artística e estética, como ensina 
Edgar Morin (2005):

O estado estético é um transe de felicidade, de graça, de 
emoção, de gozo e de felicidade. A estética é concebida 
aqui não somente como uma característica própria 
das artes, mas a partir do sentido original do termo, 
aisthètikos, de aisthanesthai, ‘sentir’. Trata-se de uma 
emoção, de uma sensação de beleza, de admiração, 
de verdade e, no paroxismo, de sublime; aparece não 
somente nos espetáculos ou nas artes, entre os quais, 
evidentemente, a música, o canto, a dança, mas também 
nos odores, perfumes, gosto dos alimentos ou das 
bebidas; origina-se no espetáculo da natureza, no 
encantamento diante do oceano, da montanha, do 
nascer do sol. Morin (2005, p. 132)

Foi importante perceber que “releituras que fazem coabitar 
imagens de diferentes temporalidades, criando assim 
novas e potentes configurações que, ao mesmo tempo 
em que sintetizam, abrem novos caminhos de leitura” 
(GONÇALVES, p.153, 2016). O trabalho realizado foi um 
rico espaço de manifestações estéticas e aprendizagens 
mútuas, pois a comunidade demostrou interesse e desejo 
de se envolver com a linguagem fotográfica. Martins (2010, 
p. 22) nos confirma que “as produções artísticas são ficções 
reveladoras, criadas pelos sentidos, imaginação, percep-
ção, sentimento, pensamento e memória simbólica do ser 
humano”. Essa ideia é o que faz despertar o envolvimento 
da comunidade para fotografar e revelar suas produções.

A Diretoria de Educação Ambiental do Ministério do Meio 
Ambiente valoriza a perspectiva de uma educação ambien-
tal voltada para a formação do sujeito crítico, “capaz de 
efetuar uma leitura do mundo contextualizada histórica, 
social e politicamente, compreendendo suas relações com 
a questão ambiental; e, ainda, capaz de se mobilizar e se 
empoderar, desencadeando uma ação transformadora, 
ativa nos ambientes de vida ao qual pertence”. (BRASIL-
-MMA, 2005 p 13). 

Realizar leituras de imagens por meio de práticas de 
educação ambiental valorizando os aspectos socioam-
bientais da comunidade, possuem a intenção de fomentar 
o sentimento de pertencimento, a responsabilidade com 
o ambiente onde vivem, o encantamento e, ainda, reunir 
as expectativas de felicidade humana (Vasconcelos 2010).
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VEM, EU TE ENSINO 
A FOTOGRAFAR A BORBOLETA

Os olhos de uma criança não são apenas olhos. 
Eles revelam o mistério e a profundidade da vida. 

Leonardo Boff

Figura 67: Fotografando a borboleta de asas azuis. Aurelice Vasconcelos, 2016

As cores que voam na mata são encantadoras, aves, insetos, 
borboletas. E uma que sempre me chama a atenção é a 
borboleta de asas azuis. Muitos dizem que quando você 
ver uma assim é sinal de sorte. Ela leva boas energias para 
quem precisa. Eu sempre quis fotografar uma assim, mas 
nunca tive a sorte de fotografá-la com suas asas abertas 
e mostrar a exuberância de sua beleza.

Durante nossas atividades com os moradores, criamos uma 
turma muito importante para o processo de construção 
da pesquisa que foi a com as crianças. Elas sempre se 
mostraram muito interessadas com o lugar onde vivem. 
Sempre abertas para mostrar seus encantamentos, 
novos lugares e buscarem novas descobertas. Criamos 
assim a oficina de fotografias infanto-juvenil, as idades 
variavam entre seis e doze anos de idade. Cada uma 
explorava plantas, flores, o rio, suas casas, suas famílias, 
os visitantes, os animais. 

Wemerson fala da beleza das borboletas, onde suas cores 
e variedades chamam bastante atenção e da vida na mata. 
Além de serem fonte de pesquisa na reserva e atrair pesqui-
sadores. Durante uma tarde os sobrinhos do Wemerson 
estavam sentados, bem quietos, Émmyle, a Kel, o Kawan 
e o Kairo. Me aproximei bem devagar para saber o que 
estavam fazendo. Eles estavam fotografando a borboleta 
azul com as asas abertas. Fiquei tão emocionada que fiz 
algumas poucas fotos das crianças e quando fui realizar 
meu sonho em também fotografá-la ela simplesmente 
voou. Sim, voou sem eu ter feito uma foto dela.

Figura 68: Fotografando a borboleta de asas azuis. Aurelice Vasconcelos, 2016
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As crianças perceberam minha decepção e falaram: não se 
preocupe, nós vamos te ensinar a fotografar as borboletas. 
Sentamos nos troncos de árvores caídas no caminho 
daquele varadouro e eu perguntei: mas como se aprende 
a fotografar as borboletas. Cada uma foi dando uma 
resposta: - É simples, a senhora só precisa ficar parada 
observando o seu voo; - Isso, a senhora olha, olha, olha até 
que ela chega perto e pousa para a senhora; - E quando ela se 
aproxima não precisa ter pressa, senão ela se assusta; - Tem 
que se aproximar devagar, com carinho.

Ali foi um verdadeiro momento de estesia. O tempo é o dos 
seres da mata. Não tínhamos pressa, pressão ou prisões. 
Na verdade, as crianças me libertaram. Me mostraram 
um outro mundo que eu precisava descobrir. Pois, estava 
realizando uma pesquisa metódica, cronometrada, toda 
estruturada. A partir do momento que vivi essa experiência 
eu transformei o modo de conduzir a pesquisa, eu me 
transformei também como pessoa. Foi (é) um sentimento 
intenso que vivo e não tenho como descrever, só sei que 
isso me toca profundamente.

Maturana (2005), salienta que todo conhecer depende da 
estrutura de quem conhece. É necessário ver o mundo, ver 
as cores, ver nossas ações que dependem diretamente 
de nossa estrutura. Não se limitar ao que quer aprender, 
ir além. Ousar, esperar, compreender o tempo certo da 
aprendizagem.

Carvalho (2006) comenta que a transformação da prática 
do professor decorre da ampliação de sua consciência 
crítica sobre o seu trabalho. Isto pode ser uma tentativa 
para compreender o que se faz e para fazê-lo de forma 
socialmente comprometida, com profissionais engajados 
e cientes de suas intencionalidades.

O conhecimento gerado foi por meio da transdisciplinaridade 
que se apoiou no argumento significativo dos conhecimentos a 
serem adquiridos, nos tornando mais conscientes da realidade 
vivida. Vale lembrar que “o homem elabora ideias que, por sua 
vez, retroagem conformando-o, muitas vezes, aprisionando 
sua mente” (SANTOS e SOMMERMAN 2009, p. 75).

Figura 69: Fotografando a borboleta de asas azuis. Aurelice Vasconcelos, 2016

Figura 70: Fotografando a borboleta de asas azuis. Aurelice Vasconcelos, 2016

Naquele momento as crianças realizaram comigo uma 
mediação pedagógica, porém elas foram as verdadeiras 
educadoras. De acordo com Gutiérrez (2008, p. 65): 

Sentir, intuir, vibrar emocionalmente (emocionar); 
imaginar, inventar, criar e recriar; relacionar e interli-
gar-se, auto-organizar-se; informar-se, comunicar-se, 
expressar-se; localizar, processar e utilizar a imensa 
quantidade de informações da “aldeia global”; buscar 
causas e prever conseqüências; criticar, avaliar, siste-
matizar e tomar decisões; de pensar a totalidade 
(holisticamente). Implica que o educador ou educadora, 
sem deixar de ser um “ensinador” – e bom “ensinador” 

-, se preocupe e saiba promover uma aprendizagem 
com sentido voltado à formação da cidadania ambien-
tal na sociedade planetária. -implica a formação de 
uma consciência integradora e mobilizadora “que vai 
do indivíduo ao coletivo, transformando os recursos 
internos da pessoa em catalizadores de uma sinergia 
social transformadora. 

Os nossos momentos de criação de imagens e diálogos 
sobre elas tornou-se um caminho para que possamos 
compreenda, vivencialmente, que os valores, podem e 
devem ser mudados, gerando a consciência da necessidade 

do cuidado, em sua relação de pertencimento com o outro 
e com a natureza” (ZANETI, 2006, p. 85) 

As relações que criamos com os outros e o modo com 
que vivemos hoje nos impulsionam para uma mudança 
interior em nós seres humanos, para que “haja espaço 
para construir um novo olhar, em que o interesse e a 
preocupação com a natureza permitam o surgimento de 
uma relação de amorosidade, cuidado e pertencimento” 
(ZANETI, 2006, p. 83). Ela complementa: 

[...] na medida em que se identifica que a natureza 
possui valor, começa-se a cuidar dela. O cuidado surge 
quando a existência de alguém ou de algo tem impor-
tância para nós. Boff (1999) no livro ‘Saber Cuidar’, 
analisa o conceito de cuidado e propõe que ele seja 
incorporado como valor no nosso cotidiano. A palavra 
‘cuidado’, segundo o dicionário de filologia significa 
‘cura’. Outra conotação de cuidado é cogitar, pensar, 
colocar atenção” (ZANETI 2006, p.84) 

Muitas vezes, esquecemos que estamos implicados no 
mundo que nos cerca, como adverte Hutchison (2000, 
p.33) “o ser humano é visto como uma parte implícita 
do mundo natural, conectado indissociavelmente ao seu 
funcionamento, às suas operações e, em última análise, 
ao seu destino”. Cria-se uma conexão do mundo interior, 
enredado de saberes, emoções, experiências, conheci-
mentos para outro mundo, o exterior.
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Figura 71: O mapa do Acre é uma borboleta.

Cada resposta das crianças eu me desconstruía e me 
reconstruía. Elas estavam ali me ensinando a fotografar. 
Mas do que isso, elas estavam me ensinando sobre perten-
cimento, conexão com a natureza, a me resgatando como 
sujeito ecológico e em ser uma cidadã mais planetária.

Carvalho (2006) comenta que a transformação da prática 
do professor decorre da ampliação de sua consciência 
crítica sobre o seu trabalho. Isto pode ser uma tentativa 
para compreender o que se faz e para fazê-lo de forma 

socialmente comprometida, com profissionais engajados 
e cientes de suas intencionalidades.

Hoje eu levo essa experiência para a vida. E pouco tempo 
atrás eu consegui fotografar a borboleta azul de asas 
abertas. Agora sigo a procura de outras borboletas 
que dependem do meu tempo, da minha paciência, da 
minha contemplação até que eu consiga outros tão 
esperados cliques.

O SUJEITO ECOLÓGICO COMO 
CIDADÃO CIENTISTA

“O rio, objeto assim a gente observou, com uma crôa 
de areia amarela, e uma praia larga: manhã-zando, ali 
estava re-cheio em instância de pássaros. O Reinaldo 

mesmo chamou minha atenção. O comum: essas garças, 
enfileirantes, de toda brancura; o jaburu; o pato-verde, 

o pato-preto, topetudo; marrequinhosdançantes; 
martim-pescador; mergulhão; e até uns urubus, com 

aquele triste preto que mancha. 
Manuel de Barros (1984, p. 133-134)

Figura 72: Sujeitos ecológicos e cidadãos cientistas. Aurelice Vasconcelos, 2016
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A fotografia tem sido uma grande aliada para a ciência e 
geração de conhecimentos a partir das informações geradas 
por ela. Que valoriza, ainda, a perspectiva de uma educação 
ambiental voltada para a formação do sujeito crítico, “capaz 
de efetuar uma leitura do mundo contextualizada histórica, 
social e politicamente, compreendendo suas relações com 
a questão ambiental; e, ainda, capaz de se mobilizar e se 
empoderar, desencadeando uma ação transformadora, 
ativa nos ambientes de vida ao qual pertence”. (Brasil-MMA, 
2005 p 13). Esse cidadão crítico pode ser visto em algumas 
literaturas ambientais como o sujeito ecológico.

O sujeito ecológico é visto como um ser capaz de identificar 
e problematizar as questões socioambientais e agir sobre 
elas (Carvalho, 2006). Durante a pesquisa foram realizadas 
atividades no ambiente escolar, onde os alunos foram 
encorajados como pessoas que pensam, pois a escola 
está a serviço do desenvolvimento do pensamento. Tanto 
o professor, como o pesquisador, pode influenciar também, 
no aluno, o desenvolvimento de uma postura ecológica, 

quando proporciona situações estimulantes e desafiado-
ras, fornecendo-lhe um modelo de ser pensante em relação 
ao meio que está ao seu redor, favorecendo, assim, uma 
percepção da sua coparticipação e corresponsabilidade 
com o mundo. 

Devido a rica biodiversidade encontrada na Resex do 
Cazumbá-Iracema, muitos pesquisadores e interessados 
em geral recorrem a comunidade em busca de uma investi-
gação sobre diferentes assuntos. Tem crescido bastante, 
por exemplo, a prática do observação e fotografia de aves 
na reserva.

Fotografias e observação de aves vem se destacando 
como uma atividade que envolve lazer, pesquisa científica, 
atividade econômica, turismo, conservação e educação 
ambiental em suas diversas formas. No Acre são mais de 
720 espécies registradas e catalogadas e só na reserva 
do Cazumbá-Iracema a lista já ultrapassa 500 espécies. 
Uma espécie desejada por pesquisadores, fotógrafos e 
observadores de aves e o Gavião-Real. Figura 73: Gavião-Real. Aurelice Vasconcelos, 2014
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Eu pude acompanhar a pesquisadora Tânia Sanaiotti que é 
professora universitária do INPA – Instituto Nacional de 
Pesquisas da Amazônia e tem se dedicado a conservação 
de espécies ameaçadas da Amazônia, em especial o Gavião-
-real, que pertence a espécie Harpia harpyja. Seu Nonato, 
morador da reserva, foi quem achou um dos ninhos. Agora, 
ele se tornou um aliado as pesquisas de conservação e 
monitoramento dos ninhos de harpia na reserva, o que nos 
leva a refletir a importância da comunidade para a ciência.

A pesquisadora Tânia Sanaiotti é professora universitária 
do INPA – Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia e 
tem se dedicado a conservação de espécies ameaçadas 
da Amazônia, em especial o Gavião-real, que pertence a 
espécie Harpia harpyja. Seu Nonato, morador da reserva, 
foi quem achou um dos ninhos. Agora, ele se tornou um 
aliado as pesquisas de conservação e monitoramento dos 
ninhos de harpia na reserva.

Na reserva foram encontrados dois ninhos ativos de harpia, 
com a presença de filhotes. A harpia é uma ave conhecida 
como gavião-real. Elas podem chegar a mais de 2,20m de 
envergadura entre a ponta de uma asa e outra. Com isso, 
a reserva recebeu a presença dessa grande pesquisadora 
que visitou os ninhos e realizamos juntas um trabalho com 
os alunos da escola da comunidade.

As atividades de educação ambiental podem despertar 
uma postura mais ecológica, quando proporciona situações 
estimulantes e desafiadoras, fornecendo-lhe um modelo 
de ser pensante em relação ao meio que está ao seu redor, 
favorecendo, assim, uma percepção da sua coparticipação 
e corresponsabilidade com o mundo. A partir dessas 
atividades elas descobriram muitas informações sobre o 
gavião-real que habita na região.

Figura 74: Pesquisadora em busca do Gavião-real. Aurelice Vasconcelos, 2017

Figura 75: Teatro sobre a vida do Gavião-Real. Rubens Matsushita, 2017

Os professores possuem a ideia de que não devem trabalhar 
conhecimentos somente da disciplina determinada. Eles 
buscam intercomunicação entre as disciplinas, tratando de 
um tema/objeto/problema de interesse comum. Sommer-
man (2009) corrobora tal ideia ao afirmar que “os temas 
transversais, tendo em vista um tema social, transgridem 
as fronteiras epistemológicas de cada disciplina, possibi-
litando uma visão mais significativa do conhecimento e da 
vida” (SOMMERMAM 2009, p. 23). 

A transversalidade utilizada para condução de atividades 
despertou na comunidade extrativista uma compreensão 
abrangente dos conhecimentos e maior implicação dos 
indivíduos na própria aprendizagem e contexto cultural. 
Ela propõe um trabalho de formação que faz interagir 
o grupal e o individual, os saberes e as habilidades 
das comunidades com o conhecimento científico e as 
tecnologias ambientais apropriadas ao desenvolvimento 
econômico sustentável.

As atividades realizadas na comunidade levaram em 
consideração que “o trabalho pedagógico necessita do 
corpo e da sensibilidade estética para que aconteça a 
ecologização da reflexão e das ações voltadas para sensibi-
lização, conscientização e ação responsável e solidária com 
os outros seres e com o meio- ambiente” (CATALÃO, 2006). 
Geralmente, os pesquisadores envolvem os moradores 
em diversas atribuições, inclusive em treinamentos e 
capacitações.

O indivíduo que vivencia a realidade socioambiental pode 
ser considerado um parceiro de investigação da realidade 
e da realização da ação educativa sobre ela. Pode ainda, 
compartilhar conhecimentos que traz de suas diferentes 
experiências socioistóricas com o objetivo de promover, 
pela ação-reflexão-ação, transformações na realidade 
da qual participa.
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Figura 76: Consultoria em práticas e manejo de açaiceiros. Aurelice Vasconcelos, 2016

Figura 77: Extrativista também é cidadão cientista. Aurelice Vasconcelos, 2017

Essa consciência que a comunidade despertou sobre a 
biodiversidade, foi um dos mecanismos para se reconhece-
rem e se transformarem em sujeitos ecológicos. Segundo a 
professora Isabel Carvalho (2006, p.69) a formação desse 
sujeito ecológico pode ser entendida como um processo 
que institui “novos modos de ser, de compreender, de 
posicionar-se ante aos outros e a si mesmo, enfrentando 
os desafios e as crises do tempo em que vivemos”.

O sujeito ecológico é visto como um ser capaz de identi-
ficar e problematizar as questões socioambientais e agir 
sobre elas (Carvalho, 2006). Na reserva os moradores 
foram encorajados como pessoa que pensam, pois, as 
pesquisas estão também a serviço do desenvolvimento 
do pensamento que valoriza o saber local. 

Sato e Carvalho (2005) nos oferecem o exemplo de que a 
pesquisa-ação utilizada nesta pesquisa está implicada na 
corrente práxica. Ela tem como objetivo essencial operar 
uma mudança em um meio (nas pessoas e no ambiente) 
cuja dinâmica é participativa, envolvendo os diferen-
tes atores de uma situação por transformar. Tanto os 
moradores, como pesquisadores e visitantes estabelecem 
uma relação muito pessoal em relação suas práticas e 
atuação. Relembrando Gutiérrez (2008, p.81), que nos diz 
que a “lógica do sentir, da percepção, do bem-estar nos 
conduz à interdependência e relação harmônica com os 
outros seres e nos revela o verdadeiro sentido do que é ser 
humano e de quais são suas funções dentro do conjunto 
dos outros seres do cosmo”.

Observa-se que temáticas transversais como o meio 
ambiente podem ser trabalhadas com os mais variados 
interesses e campos de atuação, capazes de promover 
a confluência de conhecimentos e saberes diversos para 
a emergência de um olhar mais holístico das realidades 
consideradas e da construção coletiva e cooperativa de 
soluções para os problemas vividos. 

Aproveitar as oportunidades dentro da Reserva foi 
fundamental. Conheci a pesquisadora Cleide Carnicer que 
realizou uma pesquisa de mestrado intitulada História 

Figura 78: Pesquisadoras. Aurelice Vasconcelos, 2017

Biogeografica de Dinomys branickii Peters 1983: Adequa-
bilidade Passada, Presente e Futuro de uma espécie chave 
para a conservação biológica da Amazônia. No Acre é a 
única ocorrência de um animal conhecido como pacarana 
ou paca de rabo. A partir desse estudo a Cleide precisou 
da ajuda dos moradores para relatarem hábitos e caracte-
rísticas dessa espécie. Foi uma importante e significativa 
troca de saberes, onde a partir do saber popular foram 
gerados conhecimentos científicos. 

Cleide já tinha conquistado a simpatia de todos e estáva-
mos sempre acompanhados do Seu Nonato, morador da 
reserva conhecido por todos, tive muita facilidade para 
obter histórias orais e produzir imagens desses moradores 

mais distantes do núcleo da reserva. Eu pude acompanhar 
a pesquisadora na retirada das câmeras e verificação das 
imagens e dos primeiros resultados. Krauss (2013, p. 56) nos 
recorda que “a fotografia esteve muitas vezes ao serviço da 
ciência e do conhecimento, essencial para os discursos de 
fotografia, geografia, exploração e estudo”. A partir deste 
pensamento eu aproveitei para explorar esse recurso e 
conhecer os moradores que eu não tinha, ainda, conhecido 
ou conversado de uma forma mais próxima. Pudemos 
conversar sobre aspectos históricos, familiares, atividades 
que realizam e características culturais. E, principalmente, 
trabalhamos as imagens geradas na localidade a partir do 
que foi fotografado e filmado nas câmeras traps instaladas.
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Os moradores da reserva são muito acolhedores e interes-
sados em novos aprendizados. Se envolver com a cultura 
extrativista é fundamental para o pesquisador. Assim 
como aconteceu comigo, a Cleide também aproveitou 
intensamente as oportunidades para criação de laços com 
a comunidade. Ela passou três meses direto na reserva 
e ganhou até festa surpresa de aniversário. Além do 
título melhor piloto de moto da região, pois requer muita 
habilidade e técnica para andar nos varadouros da reserva 
e ela foi muito admirada e elogiada. Começou a jogar bola 
e entrou para o time titular das meninas e participou do 
campeonato da Copa da Floresta conquistando o 2º lugar. 
Tudo isso foi criando laços cada vez mais forte com a 
comunidade.

Cleide recorda a recepção como acolhedora e perfeita. 
Desde quando chegou em Rio Branco até a ida a reserva, 
pois estava com bastante bagagem devido o peso e 
volume das câmeras traps (armadilhas fotográficas), que 
foram instaladas em vários locais da reserva. Assim que 
chegou já foi envolvida em reuniões com a comunidade, 
onde conheceu boa parte dos moradores e foi convidada 
a participar de debates sobre os assuntos em pauta. 
Isso facilitou para ter uma maior aproximação e recepti-
vidade em relação aos levantamentos de dados sobre o 
animal pesquisado. Ela disse que este relacionamento 
com os moradores foi importante, pois despertou uma 
certa curiosidade em relação a pesquisa que ela realizava 
e questionamentos para ela falar sobre a Pacarana e 
eles gostavam de ouvir os relatos dela. A aproximação 
gerou convite para festas na localidade e por ela saber 
dançar forró não ficou deslocada e todos puderam criar 
mais vínculos com a pesquisadora. Essa interação dos 
moradores com a pesquisadora proporcionou muitas 
oportunidades de troca de aprendizagens, principalmente, 
em relação a instalação das armadinhas fotográficas em 
pontos estratégicos da reserva.

Esses vínculos são importantes para o(a) pesquisador(a). 
Com isso, eu tive informações mais íntimas e até confidên-
cias sobre o modo que eles vivem na reserva. Martins Figura 79: Pesquisador na Floresta. Emmylle, 2016

(2010 p.73) destaca que o “recorte da realidade, através 
do seu modo de ver o mundo, do seu jeito de viver a vida e 
de emocionar-se ou não frente aos fatos, de pensar sobre 
eles, de chorar, rir, amar, sofrer, agir, interpretar, expressar“ 
ressalta trocas intensas em uma intrínseca relação.

Emmyle destaca que a presença de pesquisadores na 
reserva gera curiosidade e amizade. Ela fala que aprende 
muito com todas estas pessoas de fora. Ela percebeu que 
eles têm contribuído bastante para que muitas novidades 
aconteçam dentro da comunidade, a partir do interesse em 
pesquisar e descobrir muitos temas. Martins (2010 p.107) 

nos ensina que “a percepção é a fusão entre pensamento e 
sentimento que nos possibilita significar o mundo. Assim, 
o ser humano é a soma de suas percepções singulares, 
únicas.Está atento ao mundo é um constante despertar”.

O Júnior fala sobre a importância de as pessoas visitarem 
a reserva e destaca que todos são sempre bem-vindos e é 
uma honra receber pessoas de todas as partes do mundo e 
saber que tem pessoas que lembram deles. A partir desses 
encontros, abrem possibilidades dos moradores se aproxi-
marem dos conhecimentos científicos e se interessarem 
mais pelas pesquisas.

Figura 80: De mateiro a fotógrafo. Aurelice Vasconcelos, 2016

O Seu Nonato sempre acompanha o grupo devido sua 
experiência na mata. Com isso, tem se interessado cada 
vez mais em conhecer as espécies da região. Sua sabedoria 
e atuação o torna o que chamamos de Cidadão Cientista, 
considerado um termo empírico que incentiva as pessoas 
comuns contribuírem para a ciência.

No Manual de Ciência Cidadã Quem Conta Mais Aves 
Encontra, organizado por Develey (2014, p.12), nos traz 
uma definição de Ciência Cidadã como sendo “o envolvi-
mento do público em geral em atividades de investigação 
científica, contribuindo ativamente com seu esforço 
intelectual, ferramentas ou recursos. Os participantes 
podem coletar dados de campo ou experimentais e podem 

ainda colaborar na análise e interpretação, quando os 
dados são muito numerosos”. Essa prática tem sido muito 
utilizada por observadores e fotógrafos de aves, que 
compartilham seus resultados em sites e plataformas 
próprias para esta finalidade.

O Cidadão Cientista é uma pessoa que colabora para 
geração de conhecimentos, de forma voluntária e solidária, 
onde não tem exigência de escolaridade ou outros padrões 
cognitivos. Basta querer contribuir e se interessar por uma 
determinada temática e, assim, fornecer informações, 
dados e saberes.
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Figura 81: Juntos de mãos dadas. Aurelice Vasconcelos, 2018

Figura 82: Voluntários do amor. Aurelice Vasconcelos, 2018

Uma ação que tem despertado muito interesse, princi-
palmente nos jovens, é a participação no Programa de 
Voluntariado desenvolvido pelo ICMBio. Ele possibilita que 
o interessado exercite sua cidadania e contribua para um 
meio ambiente mais equilibrado e melhoria da qualidade 
de vida local. O voluntário tem a oportunidade de atuar 
em diversas ações de acordo com seu interesse e aptidão. 
As atividades mais comuns são: comunitárias, pesquisa, 
visitação, comunicação, educação ambiental, proteção 
entre outras. Cazumbá-Iracema já recebeu mais de 20 
voluntários de vários estados brasileiros e dois de outros 
países, Inglaterra e Holanda.

Adriana é aluna de medicina e se dedicou durante quatro 
dias para realização um trabalho voluntário de aferir 
pressão, conhecer um pouco mais dos hábitos alimenta-
res, dos trabalhos que eles realizam, faz visitas e ouviu 
interessantes histórias carregadas de sabedorias. 

Eu iniciei em 2012 como voluntária para as expedições 
fotográficas e com isso tive a ensejo de conhecer várias 
Unidades de Conservação do pais. São muitas as possibi-
lidades de atividades que podem ser realizadas, deste o 
desenvolvimento de trabalhos mais técnicos, até gestos 
solidários de ouvir as histórias de pessoas mais idosas, 
levar um abraço, um sorriso ou um simples olhar.
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Uma grande realização que tive foi a oportunidade de 
conhecer muitas comunidades e escolas da reserva. Em 
uma delas realizamos desenhos e leitura das próprias 
imagens (desenhos livres) que eles produziram e criaram. 
Cada apresentação era marcada por falas retratando 
histórias que ouviram de gerações mais antigas. Bruno 
(2009) nos fala que por serem carregadas de memórias 
as imagens, puderam, diferentemente do verbal, “refletir” 
e “pensar”, “redescobrir” e “esquecer”.

Em janeiro de 2018 fui convidada a participar do Curso 
de Georreferenciamento e Demarcação em Unidades de 
Conservação, que aconteceu na Resex do Cazumbá-Ira-
cema. Minha participação se deu na função de membro 
da força-tarefa, como fotógrafa da equipe. Foi uma rica 
oportunidade para documentar com imagens questões 
relacionadas às articulações entre os servidores do ICMBio 
com a população local, o trabalho de campo na Floresta 
Amazônica, conhecer mais de perto o dia-a-dia dos morado-
res que moram no Alto Caeté e produzir fotografias para 
comunicação e divulgação.

Este trabalho coletivo de força-tarefa teve como objetivo 
capacitar servidores do ICMBio e demais servidores de 
diferentes instituições de unidades administrativas, sobre 
os procedimentos técnicos e práticos para demarcação de 
Unidades de Conservação Federais. Sobre o processo de 
demarcação de Unidades de Conservação, Lessa (2018) 
esclarece que

[...] a consolidação territorial é um dos maiores desa-
fios à implementação das Unidade de Conservação 
(UC). No que se refere às terras públicas federais, 
após a criação do Instituto Chico Mendes de Conser-
vação da Biodiversidade (ICMBio) foram normatizados 
procedimentos administrativos para o repasse destas 
áreas, por meio da Concessão de Direito Real de Uso 
(CDRU) ao ICMBio, e deste às populações tradicionais 
beneficiárias, quando no caso de Reservas Extrativis-
tas (RESEX) e algumas Florestas Nacionais. A partir daí 
foram incorporados à gestão do ICMBio cerca de 11,3 
milhões de hectares (ha), cerca de 16% da área total 
das UC de domínio público. (LESSA et al, 2018, p.1)Figura 83: Voluntária para aprendizagens. Claudio Moura, 2018

Figura 84: Processo de demarcação da RESEX do Cazumbá-Iracema. Aurelice Vasconcelos, 2018
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O que mais se destacou nessa experiência foi o envolvi-
mento direto da comunidade no planejamento logístico e 
na contratação de colaboradores locais para auxiliar as 
atividades de campo. Toda essa implicação comunitária 
fez com que eles se percebessem mais pertencentes aos 
aspectos ambientais e sociais que constituem a reserva. A 
relação gerada entre diversas instituições e os moradores 
da reserva contribuiu, ainda mais, para a resolução de 
conflitos entre moradores da Resex e de áreas limítrofes, 
corrigindo sobreposições de erros de intepretação do 
memorial descritivo (LESSA et al 2018, p.3). 

Henri Acselrad (2004) em seu livro Conflitos Ambientais 
no Brasil nos traz que “incorporar a dimensão cultural na 
discussão das relações entre homem, sociedade e natureza 
e, particularmente, na discussão do conflito ambiental é 
enfatizar a força constitutiva dos significados culturais, 
desmontando convicções de que se tratam de simples 
reflexos de base material” (ACSELRAD 2004, p.105). Isso 
foi possível pelo protagonismo dos principais interessados, 
onde uniram extrativistas e indígenas, servidores do INCRA 
e ICMBio para juntos resolverem não só a sobreposição 
de terras, mas a legitimação de seus direitos.

O homem, enquanto sujeito da história e do conhecimento, 
desenvolveu saberes que eram partilhados e trabalhados 
de forma cooperativa pelo bem comum nas comunidades 
tradicionais. O conhecimento era fruto de uma construção 
multidimensional e de uma dialógica envolvendo diversas 
entidades, desde o imaginário, desde mitos, deuses e, 
ainda, considerando as interligações com leis cósmicas, 
que era um entendimento comum a todos.

A partir desses encontros como protagonista e com os 
atores do processo, sejam pesquisadores, voluntários, 
consultores, servidores ambientais, gestores todas estas 
vivências foram transformadas em intensas experiências, 
que me trouxeram um maior encantamento com a vida 
e valorização de minha poiesis. Comecei a perceber e 
construir reflexões sobre o que seria a atitude transdis-
ciplinar por meio da ética, da percepção poética e da 
formação do sujeito ecológico. A existência poética nos 

Figura 86: Reserva demarcada e marcada com emoção. Aurelice Vasconcelos, 2018

convoca a refletir sobre os caminhos a seguir rumo à 
atitude transdisciplinar como sujeitos ecológicos, religando 
nossa existência planetária.

Como sugere Gutiérrez (2008), mediar espaços para 
promover a aprendizagem significa “envolver-nos no 
processo de compreensão, apropriação e expressão do 
mundo através daquelas práticas cotidianas que, de 
forma permanente e intencionada, tornem possível o 
desenvolvimento de nossas próprias capacidades” (p. 94). 
Trata-se de tornar possível o ato educativo sempre e em 
todo o lugar no horizonte da participação, da criatividade, 
da expressividade e das relações pessoais.

Para a comunidade a visitação desse público tem propor-
cionado o turismo de base comunitária (TBC), que envolve 
uma grande teia de relação com os moradores. Eles 
podem proporcionar aos visitantes alimentação típica 
e regional, hospedagem familiar, guias locais (mateiro), 
comercialização de produtos locais e a oportunidade de 
conhecerem e participarem de inúmeras atividades da 
cultura extrativista. O que gera uma renda na comunidade. 

As oportunidades de visitações são muitas, onde Pivatto 
(2006, p.10) destaca que “Segundo Kerlinger (2000), 
diversos estudos recentes sobre a relação entre o turismo 
de observação de aves e economia demonstraram que 
áreas de visitação de vida selvagem atraem milhões 
de turistas anualmente, o que representa importantes 
rendimentos para comunidades rurais e para projetos 
conservacionistas”. Esta modalidade de ecoturismo é 
vista como uma forma de trabalho sustentável, onde os 
bens naturais são valorizados, garantindo a manutenção 
e a continuidade deste processo.

A visitação pública é permitida, desde que compatível com 
os interesses locais e de acordo com o disposto no Plano 
de Manejo da área. A pesquisa científica é permitida e 
incentivada, sujeitando-se à prévia autorização do órgão 
responsável pela administração da unidade, às condições 
e restrições por este estabelecidas e às normas previstas 
em regulamento.

Figura 85: Processo de demarcação da RESEX do 
Cazumbá-Iracema. Aurelice Vasconcelos, 2018.
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GUARDE SUA BALADEIRA E OLHE 
DE OUTRA MANEIRA – ACERTAR 
PARA VER OU VER PARA ETERNIZAR?

Os cientistas dizem que somos feitos de átomos, mas 
um passarinho me diz que somos feitos de histórias.

Eduardo Galeano

Figura 87: Ensinamentos entre avô e neta. Aurelice Vasconcelos, 2017

Na Reserva do Cazumbá-Iracema já foram muitos observa-
dores de aves e pesquisadores, com isso a comunidade 
tem aprendido bastante com esses visitantes. As crianças, 
por exemplo, antes acertavam as aves por lazer, tradição, 
mostrar que possuem boa mira. Agora esse cenário mudou. 
Em 2016 realizamos uma oficina de observação de aves, 
onde a partir de doações de câmeras fotográficas e 
binóculos3, pudemos observar e fotografar as aves, foi 
uma construção coletiva que despertou uma prática de 
contemplação e responsabilidade com a biodiversidade.

Essa mudança gerada no comportamento das crianças 
foi importante devido a necessidade de estabelecer “um 
paradigma emergente capaz de inventar um desenvolvi-
mento humano mais equânime e uma relação de respeito 
e convivência responsável com natureza e meio ambiente, 
capaz de minimizar os impactos do nosso modo de vida 
no modo de vida de outros seres e na integridade dos 
processos ecológicos locais e planetários” (CATALÃO 
2009, p. 12).

As crianças contaminaram os jovens, adultos e idosos 
com suas paixões e interesses pelas aves. Segundo o guia 
de observação de aves e pesquisador Ricardo Plácido 
(2017, p. 14) “o Brasil se posiciona em segundo lugar 
na diversidade mundial de aves (1919 espécies) ficando 
atrás somente da Colômbia (Piacentini et al, 2015). Esta 
enorme diversidade de espécies, demonstra o potencial 
da avifauna brasileira para a prática da observação de 
aves. No entanto, são necessárias pesquisas que tragam 
informações mais precisas sobre este mercado, para 
que se possa direcionar investimentos, planejamento e 
identificação de locais com demanda para esta atividade 
(Pivatto e Sabino, 2007)”.

Ramon nos conta que gosta de apreciar os pássaros, 
principalmente quando estão se alimentando. Recorda que 
antigamente era “sem-vergonha” porque usava a baladeira 
para acertar e até matar alguns passarinhos. Mas hoje ele 
pensa muito diferente, sabe da importância que elas têm 
para eles, porque proporcionam beleza, vida, lindas melodias. 
Foi entendendo que usar a baladeira não era certo porque o 
bichinho é tão feliz e ninguém tem o direito de acabar com 
a vida de um ser vivo só por brincadeira e diversão. A ideia 
de sujeitos ecológicos, intenciona-se formar pessoas 

capazes de olhar o outro e respeitá-lo numa convivência 
civilizatória. 

O número de observadores e fotógrafos de aves vem 
crescendo bastante na Resex do Cazumbá-Iracema. 
A pesquisadora Tietta Pivatto (2006, p.10) nos dá um 
exemplo onde “um em cada cinco norte-americanos indica 
a observação de aves como uma de suas atividades de 
lazer, e quase 40% viajam para observar aves”. Já no 
Brasil, segundo Plácido (2017, p.12) “o número de adeptos 
aproxima-se de 35 mil praticantes”.

3- José Alberto, Diretor Geral da empresa Tecnofoto Assistência 
Técnica, realizou a doação de cinco câmeras compactas, com 
baterias novas e carregadores para realização das oficinas de 
fotografias com a comunidade. Rosemary realizou a doação em 
espécie (dinheiro) que possibilitou a compra de quatro binóculos 
e uma câmera super zoom. Figura 88: Observação e fotografia de aves kids. Aurelice Vasconcelos, 2016
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A visita desses observadores de aves tem despertado 
curiosidade nos moradores e um interesse em buscar mais 
informações e conhecimentos sobre as aves locais. As 
oficinas de observação e fotografia de aves foram capazes 
de trazer rápidos resultados para uma transformação 
comunitária. A transversalidade pode servir como elo entre 
várias instâncias na prática da educação ambiental (EA) 
que contribui para geração de vários benefícios sociais. A 
transversalidade na prática educativa de EA estabelece 
uma ponte entre os conhecimentos sistematizados, a vida 
cotidiana da comunidade e a ação transformadora dos 
homens no meio ambiente em que vivem. Percebe-se que 
uma pedagogia de abordagem transversal articula procedi-
mentos, competências, habilidades, valores e conceitos 
necessários ao desenvolvimento de uma ecopedagogia 

ativa e participativa em benefício da sustentabilidade da 
vida planetária (CATALÃO, 2009).

As crianças, por si só, não usam mais baladeiras e agora 
valorizam os cantos, cores e formas das aves. Prestam 
atenção onde tem ninhos e procuram saber o nome das 
espécies das aves. Segundo Gutiérrez (2008), o encontro 
com esse novo olhar acontece a partir de práticas educati-
vas que contribuam para a formação de um sujeito ecológi-
co comprometido com uma ética planetária. 

Marcilene nos conta que seu irmão Miguel (seis anos de 
idade) ganhou os nossos binóculos para observar as aves 
e a paisagem local mais de perto, a partir dos encontros 
realizados de sensibilização. Com isso ele tem cuidado mais 
do local, não deixa ninguém usar baladeira ou tacar pedras 

nas aves próximo a sua casa. Ele passa horas contemplando 
os detalhes e cores de cada ave que ele observa.

Segundo Catalão e Rodrigues (2008, p. 52) o “sujeito 
ecológico é um ideal que se atualiza em contextos sócio 
históricos e coloca em evidência não apenas um modo 
individual de ser, mas sobretudo a possibilidade de um 
mundo transformado. Todo conhecimento é interpretação e 
a Educação Ambiental reconhece o papel da subjetividade, 
o cotidiano dos sujeitos e comunidades”. 

As experiências pessoais são revistas a partir do processo 
de relação do seu contexto social, possibilitando uma 
nova forma de compreender a realidade e nela interferir. 

Seu Nenzinho nos fala que presenciou um exemplo contra-
ditório de Secretario de Meio Ambiente em relação ao lixo, 

Figura 89: Curiosidade infantil sobre as aves. Aurelice Vasconcelos, 2016

onde ele queria acabar com a presença de urubus na cidade. 
Contratou uma pessoa para retirar as aves, mas como 
não retiraram o lixo as aves retornaram. Então, contratou 
uma pessoa para atirar de rifle nas aves. Diante disso, Seu 
Nenzinho se revolta por saber que o homem não é capaz de 
resolver o problema que ele causou. E o pior, a culpa sempre 
cai aos fatores naturais, como exemplo a fauna em questão.

As atividades propostas com o intuito de tentar resgatar 
e valorizar a nossa base socioambientais e culturais de um 
determinado grupo soacial, faz aflorar os conhecimentos, 
os costumes que dão sentido e significado à vida coletiva. 
Essa prática, segundo Zaneti (2006, p. 82), “fortalece a 
organização, a solidariedade e a confiança, colocando 
em contato permanente todos os atores envolvidos, 
favorecendo a criação de rede solidária”.

Este exemplo reforça a importância de estratégias voltadas 
a uma educação ambiental abordando a sensibilização e 
a ética planetária. É de grande urgência que os estados e 
municípios promovam eventos ambientais e acompanhem 
leis e decretos ambientais e as possíveis consequências 
geradas a partir de degradação ambiental.

Antônio Nobre (2014) nos dá um grande alerta ao enfatizar 
que:

“O esforço de guerra contra a ignorância e pela cons-
ciência da necessidade vital das florestas é a melhor 
estratégia para harmonizar a sociedade – começando 
pelos governantes – em torno do objetivo comum de 
recuperar o tempo perdido, criando chances reais de 
evitarmos o pior dos desastres climáticos. Entretanto, 
se a despeito da montanha de evidências científicas 
ainda não formos capazes de agir, ou se formos lentos 
demais, então é provável que tenhamos de lidar com 
prejuízos incompreensíveis para quem sempre teve 
sombra e água fresca providos graciosamente pela 
grande floresta” (NOBRE 2014, p. 36).

Estabelecer um diálogo sobre a importância dos serviços 
ambientais prestados pela Floresta Amazônica, sua 
preservação, qualidade de vida que ela proporciona e os 
benefícios originados são informações preciosas para toda 
a sociedade brasileira.

Figura 90: Urubu-rei. Aurelice Vasconcelos, 2018
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A consciência é percepção, e percepção é consciência
Merleau-Ponty (1908 – 1961)

Figura 91: Olha o que fotografei. Aurelice Vasconcelos,2016

O processo de criação e transformação por meio de 
imagens, foi como a “água do rio que corre sinuoso num 
vale não flui apenas correndo para o mar, ela também gira 
em torno do eixo do rio, resultando num movimento espiral. 
A circularidade e a espiralidade são movimentos arquetí-
picos da criação que também manifestam a expansão, a 
contração, a diluição e a transformação. Para o planeta 
Terra isto significa co-evolução na diversidade de seres 
vivos a partir da inclusão e da cooperação” (CATALÃO E 
RODRIGUES 2008, p. 28).

Os bens naturais presentes na Floresta Amazônica são 
de belezas indescritíveis. A sua fauna, flora, paisagens 
e pessoas formam um cenário único de belezas, que 
foram reveladas por fotografias e falas dos moradores da 
Reserva Extrativista do Cazumbá. Mas, não são apenas as 
belezas que formam a paisagem amazônica. São pessoas 
esquecidas socialmente, muitos vivem uma vida precária e 
existe descaso, falta de infraestrutura e políticas sociais 
que atendam de fato quem mora na Floresta.

A dimensão social sobre o uso sustentável dos recursos 
naturais requer ações de enfrentamento para o tempo 
presente, o que significa desenvolver o esforço de contri-
buir para a aquisição da denominada cultura da susten-
tabilidade em suas múltiplas dimensões, considerando as 
práticas sociais, as relações produtivas e mercantis, as 
instituições, as doutrinas político-ideológicas, as condições 
socioeconômicas e culturais, e também para a compre-
ensão da magnitude dos problemas ambientais atuais e 
do saber ambiental necessário à compreensão da vida e 
da relação homem-sociedade-natureza. 

Esse estudo favoreceu o exercício da alteridade, o que 
possibilitou uma relação dialógica entre os sujeitos e o 
meio ambiente, além das relações inter e intrapessoais, 
abrangendo as nossas conexões com o mundo natural e 
cultural que emergem das nossas práticas cotidianas, 
vislumbrando outras opções possíveis na ação educativa. 
“Educar para a escuta do sentimento e abertura do coração 
(...) criar um espaço acolhedor, desafiante, amoroso e não 
competitivo” (MORAES, 2003, p.5).

Diante disso, este capítulo pretendeu aprofundar as experi-
ências construídas por meio das imagens fotográficas e 
apresenta as histórias por meio de narrativas carregadas 
de memórias e causos, onde será dedicado ao diálogo dos 
resultados das imagens fotográficas e o seu processo 
como um todo. Falaremos sobre a Apreciação Artística, 
onde fecharemos a abordagem Triangular.
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A EXPERIÊNCIA ESTÉTICA E 
A LEITURA DE IMAGENS

A gente olha e a imagem nos olha, 
O olhar é devolvido pela imagem.

Gaston Bachelard (2000)

Figura 92: Mão que se unem na imagem. Aurelice Vasconcelos, 2018

Ao longo do tempo os acreanos aprenderam a se relacionar 
e criaram formas de expressar as relações. De lado a lado 
com celebrações, festas, jogos, danças, modos de fazer, 
culinária, foram moldando novas práticas, mais adaptadas 
à região. Elementos da cultura indígena, celebrações 
religiosas, modos de fazer, ofícios, enquadram-se neste 
tópico, universo de expressões culturais. A multiplicidade 
e a diversidade são justamente um dos principais pontos 
a serem discutidos. Através da identificação e reconheci-
mento dessa pluralidade, podemos melhor compreender 
a cultura acreana.

Essa parte que percorremos agora pretendeu retratar o 
modo de vida tradicional da cultura extrativista. Cada um 
de nós, combinando percepção, imaginação, repertório 
cultural e histórico, ler o mundo a partir das referências 
construídas e o apresenta à sua maneira, sob o seu ponto 
de vista e sua subjetividade (Martins, 2010). As imagens 
fotográficas foram os recursos utilizados para o diálogo 
por meio de uma leitura visual e verbal. 

Segundo Ana Mae Barbosa (2012, p.19) “a leitura de 
imagens é centrada na significação que esses atributos, em 
diferentes contextos, conferem à imagem é um imperativo 
na contemporaneidade”. Os primeiros contatos que os 
moradores da reserva tiveram com as imagens em 2012, 
eles expressavam diferentes olhares. Eu me perguntava 
o que essas imagens provocam? O que elas despertavam? 
Muitos narravam histórias, outros desejavam, também, 
fotografar e fazer parte de todo o processo de criação 
fotográfica. Quatro anos se passaram até a primeira 
oficina fotográfica. Foi uma oportunidade para eu descobrir 
algumas respostas sobre essa relação deles com as 
imagens. Além de ter sido uma chance de poder conhecer 
mais os moradores da comunidade e, assim, criar laços 
afetivos e confiança mútua.

As palavras da Cecília de Almeida Salles (2013, p.21) no 
livro Gesto Inacabado, fala que “muitos dos receptores, 
afetados por seus vigorosos efeitos estéticos, desejam 
conhecer um pouco sobre sua fabricação”, eu lembro 

das primeiras experiências estéticas na comunidade 
da Cazumbá. Foi um momento que muitos puderam se 
aproximar da linguagem fotográfica e, com isso, realizamos 
durante três anos (2016, 2017 e 2018) muitas práticas 
envolvendo a fotografia.

As imagens representam o que Merleau-Ponty (2003, p. 
202) afirma que “a percepção abre-me ao mundo como o 
cirurgião abre um corpo, percebendo, pela janela que fez, 
órgãos em pleno funcionamento, vistos na sua atividade, 
vistos de lado. É assim que o sensível me inicia no mundo”. 
Esse poder carregado pela percepção foi revelador das 
camadas presentes que constitui a cultura extrativista. 

Uma ideia que nos leva a reflexão é quando Barthes (2015) 
fala da foto do fotógrafo e da foto do espectador. Estes 
dois lados de uma mesma fotografia aparecem, sobretudo, 
no momento em que trabalhamos com imagens que evocam 
memórias e histórias. Sempre se abrem para inúmeras 
possíveis leituras que tentam alcançar qual foi o olhar do 
fotógrafo e o olhar daqueles que vivenciaram o processo de 
como a fotografia foi obtida, ambos gerando relatos orais.

As imagens nos apresentam sempre uma “grande varieda-
de de informações ‘mudas’ que podem ser interpretadas 
de infinitas maneiras e que podem levar o pesquisador 
a se perder em suas interpretações. Cabe a ele saber 
faze-las falar, procurando enxergar muitas vezes o invisível 
‘escondido’ atrás da foto” (LEANDRO, 2002, p.38). 

A opção pela história oral como método de pesquisa, não 
de forma clássica e sim utilizando alguns de seus recursos 
para direcionar os relatos dos moradores sobre as fotogra-
fias da reserva. Porém, “para que essa ferramenta seja 
hábil para o fim ao qual se propõe, é necessário entender-
mos que a arte de ouvir baseia-se na consciência de que 
praticamente todas as pessoas com quem conversamos, 
enriquecem nossa experiência” (LIMA, 2013, p.18).

O relato oral possibilitou abrir um campo de “diálogo entre 
o pesquisador e a comunidade que contribui com seus 
relatos, colocando ambos como sujeitos participantes 

do processo de construção da pesquisa. Já a fotografia 
permite uma incursão em elementos singulares que propor-
cionam uma nova lógica para a análise e interpretação dos 
dados” (LEANDRO, 2002, p.30). A contribuição dada pelos 
recursos imagéticos e orais- fontes que utilizamos neste 
trabalho – foi um caminho que ampliou as possibilidades de 
estruturação das narrativas dos moradores, construídas 
intencionalmente de forma espontânea e direcionada.
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EDUCAÇÃO

A Educação é a saída para o progresso do 
homem conseguir melhores condições de vida e 

ter possibilidades para mudar o mundo. 
Quando o homem muda, podemos 

melhorar todas as coisas do mundo.
Nenzinho

Figura 93: Escola da Cazumbá. Aurelice Vasconcelos, 2016

A educação na Resex do Cazumbá-Iracema se iniciou 
muito antes da unidade ser criada. Com incentivo de 
Padre Paulino e Padre Heitor, os moradores que sabiam 
ler e escrever se tornavam professores na comunidade. 
Joventina Siqueira foi à primeira professora, de 1974 a 1977 
no Ensino do Movimento Brasileiro de Alfabetização – O 
MOBRAL. A segunda professora Maria de Nazaré Pinto no 
Ensino Fundamental. Lurdinha foi a terceira professora 
de 1994 e 1995, no Ensino Fundamental pelo município. 
Algecida Maia foi a quarta professora de 1997 até os dias 
de hoje, no Ensino Fundamental pelo município. A quinta 
professora de 1999 a 2004, foi Lucilene Farias de Almeida 
nos Ensino Fundamental e Ensino Médio, pelo município 
em parceria com o Estado. Hoje temos muitos outros que 
possuem curso superior. São dezenas de professoras 
e professores de dentro da reserva com capacitação e 
compromisso com a educação.

Marilena Lima compartilha a construção histórica da 
educação na reserva e recorda que na criação da Resex, 
em 2002, eram apenas três escolas numa área de 750.000 
hectares. Em 1976 foi instalada a primeira escola de Ensino 
Fundamental I. Mas foi com a criação ASSC em 1993 que se 
iniciou a busca de parceria com o estado e prefeitura para 
construção de novas escolas, contratação de professores 
e melhoria na qualidade do ensino. Em 1998 foi criada a 
primeira escola estadual dentro da reserva e no ano de 
1991 iniciou a primeira turma de EF II. 

A primeira turma que concluiu o EF II foi em 1996, onde 
realizaram uma linda comemoração de formatura para 
esses alunos, com a parceria da Associação da reserva. 
A partir disso, com a UFAC e amigos se iniciou a primeira 
turma do ensino médio, onde os professores eram da 
cidade e iam até a reserva para dar aulas.

Mas com o ASSC se iniciou uma grande luta por abrir 
mais escolas, e que hoje conta com o apoio do ICMBio. 
Atualmente, são 18 escolas: Escola Municipal Cazumbá, 
Escola Municipal Francisca Siqueira Moura, Escola Estadual 
Hermínio Gadelha Pessoa, Escola Municipal São Sebastião 

V (atual). Profª Alonisa (novo), Escola Estadual Tiradentes, 
Escola Estadual José de Alencar, Escola Estadual Diaman-
tina, Escola Municipal São Sebastião II, Escola Estadual 
Santa Luzia II, Escola Estadual Francisco Adaltivo Bezerra, 
Escola Estadual Inedina Ferreira dos Reis, Escola Municipal 
Cumaru, Escola Estadual Santa Amélia, Escola Estadual 
Laranjal, Escola Municipal Gilmar Silveira, Escola Estadual 
Valério Magalhães, Escola Municipal Iracema, Escola 
Municipal José Augusto de Andrade.

No inicio eram os alunos formados que foram os profes-
sores e com o tempo tiveram cursos de capacitação 

para uma melhor preparação docente. Hoje 90% dos 
professores da reserva receberam formação superior 
do PARFOR – Programa de Formação de Professores da 
Educação Básica. E 95% dos professores são da própria 
reserva e comunidade.

O PARFOR é um programa da Capes que visa induzir e 
fomentar a oferta de educação superior, gratuita e de 
qualidade, para profissionais do magistério que estejam no 
exercício da docência na rede pública de educação básica, 
e que não possuem a formação específica na área em que 
atuam em sala de aula.

Figura 94: Alunos esforçados. Aurelice Vasconcelos, 2016



158 159

Além dessa formação a Reserva conta com formação 
técnica, onde já se formaram 10 técnicos em agrofloresta 
desde 2004. Vale destacar que a reserva foi pioneira de 
capacitação nos cursos do PRONATEC. Já foram oferecidos 
25 cursos em diversas áreas como açaicultor, agricultor 
orgânico, empreendedorismo. Os cursos garantem um 
bom preparo de profissionais capacitados para exercerem 
suas atividades dentro da reserva e facilitam o modo para 
melhorar o uso de produtos e bens florestais.

Seu Nenzinho nos conta que em 12 e 13/05 de 2016 na Resex 
do Cazumbá foram certificados 140 alunos, que fizeram 
curso do PRONATEC. Participaram moradores da Comunida-
de do Guarani, Comunidade Cazumbá, Comunidade Iracema 
e Comunidade Cuidado. Os cursos foram realizados com o 
apoio do Instituto Federal do Acre - IFAC. Seu Nenzinho 
destaca com orgulho que conseguiram ter bons resultado 
graça ao planejamento, interesse e comprometimento tanto 
por parte do ICMBio, do IFAC e da comunidade. 

Wemerson já participou de vários cursos de capacitação 
oferecidos na reserva. Destaca o Curso de Monitoramento 
da Biodiversidade, onde aprendeu a dar um novo significado 
para tudo que existe na mata, agora sabe como monitorar 
os animais, as borboletas, as árvores. Citou também o 
Monitoramento Participativo, o de Fruticultura oferecido 
pelo IFAC e essa Oficina de Fotografia.

A educação busca os valores da cultura extrativista 
muito antes da unidade ser criada. É visível a dedicação 
das pessoas, professores, orientadores, prestadores de 
serviço, alunos e comunidade.

De acordo com Maturana (2000, p. 81), a “educação é um 
processo de transformação na convivência, e o humano, 
o ser humano, conservar-se-á ou se perderá no devir da 
história através da educação.” A partir dessa concepção, 
percebemos que o trabalho educativo realizado no ambien-
te escolar pode exercer grande influência na formação 
pessoal e social das crianças, e também dos docentes, 
em uma perspectiva de educação para a cidadania que 

se reflete na qualidade de formação do ser humano que 
interage com o meio em que vive.

Marcilene fala da importância da escola em sua vida. Ela 
caminha todos os dias 16 km para ir e voltar, não falta um 
dia porque deseja aprender bastante. Ela destaca que tem 
muitos amigos na escola e espera nunca ficas sozinha na 
vida sem ter alguém para conversar, compartilhar as coisas 
boas da vida, porque a vida é bem melhor ao lado dos amigos 
e diz que o que mais a deixa feliz na vida é poder ter uma 
escola para estudar. Ela sai de casa às 10 horas da manhã, 
pois as aulas começam às 12 horas e termina às 16 horas. 

Disse que chega na escola muito cansada, pois enfrenta 
muitas subidas e descidas, debaixo do sol quente e quando 
chove é muita lama e a estrada fica toda melada de barro.

O professor Luzailson Rocha (Nenquinha) que trabalha na 
Gestão da Reserva tem apoiado e se empenhado fortemen-
te em parcerias para a melhoria da educação estadual e 
municipal dentro da Reserva. Ele destaca que independente 
de cores partidárias a Gestão da Reserva sempre buscou 
parcerias diversos, pois acredita que por meio de esforços e 
união é capaz de alcançar vários objetivos.

Figura 95: Alunos concentrados. Aurelice Vasconcelos, 2016

Marcilene conta que seu irmão mais novo já está em idade 
de estudar, mas não frequenta a escola porque não consegue 
ficar horas caminhando até chegar a escola. Seu outro irmão 
só começou a ir à escola com oito anos de idade, mesmo 
assim chega cansado e já passou mal várias vezes, porque 
sai 5 horas da manhã de casa e não consegue se alimentar 
bem porque é muito cedo.

Ismael fala da importância que a escola tem na vida dele, 
como sendo um lugar de formação e aprendizagens. Ele 
disse que é dedicado, estuda muito e valoriza a escola que 
tem. Se interessa muito pela matemática, para fazer cálculos. 

Esperança, onde Freire (1992) que nos traz a metáfora do 
sonho como um motor transformador. Ele mesmo afirma 
que “sonhar aí não significa sonhar a impossibilidade, mas 
significa projetar. Significa arquitetar, significa conjecturar 
sobre o amanhã” (FREIRE, 2004 p.293).

O sonho de ter escolas e educação de qualidade na reserva 
foi de muitos. Seu Nenzinho recorda que aprendeu a ler e 
a escrever com sua mãe e ela foi uma das primeiras profes-
soras da região. Ela começou um trabalho de alfabetização, 
dando aulas para muitas famílias incentivada pelo padre 
Paulino e era um trabalho voluntário feito com muito amor. 
Eles tinham uma preocupação com a formação do homem 
e não somente fazer com que as pessoas aprendessem a 
ler e a escrever. 

A Resex Cazumbá para o Seu Nenzinho é uma Unidade 
de Conservação maravilhosa que ele agradece a Deus por 
fazer parte da gestão e de ser comunitário. Ele diz que se 
sente muito mais feliz em lembrar que durante toda sua 
vida, quando morava na casa de seus pais, teve amor e a 
educação doméstica e afirma que isto nenhuma faculdade 
substitui. Destaca a importância da família como principal 
instituição de educação na/para vida, pois é nela que se 
aprende o que é amar e ser amado, trabalhar e respeitar o 
próximo. Ele já aprendeu muito com vida e com os ensina-
mentos que a dura realidade impõe, mas diz que prefere 
segui os exemplos de sua mãe. Ele vai viver lutando pelo 
melhor e procurar ser feliz.

Percorrer as escolas da reserva e realizar nelas atividades 
educativas me levou a refletir sobre a dimensão pedagó-
gica gerada nesse processo. Além do envolvimento da 
pesquisadora enquanto professora das oficinas, que gerou 
conhecimentos ligados a ação e reflexão. Onde Manzochi 
(2008) destaca essa articulação a partir dos seguintes 
pensamentos:

Seu Nenzinho deixa claro que foi muito gratificante para a 
Gestão da Resex ver a evolução das famílias por meio desses 
conhecimentos. E acredita que a Educação é a saída para o 
progresso do homem conseguir melhores condições de vida 
e ter possibilidades para mudar o mundo. Quando o homem 
muda, podemos melhorar todas as coisas do mundo. 

Esse pensamento nos traz as ideias de Stori (2003, p.16) 
que “permite assim, que tenhamos um encontro conosco 
mesmos, oferecendo-nos liberdade de desencadear nossas 
emoções, despertar e suprir nossas fantasias”. Essas 
palavras trazem a ideia presente na obra Pedagogia da 

Figura 96: Alunas sonhadoras. Aurelice Vasconcelos, 2017
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[...] o movimento de reflexão do professor, segundo 
Schön, envolveria: 
1- O conhecimento-na-ação: é o conhecimento técnico 
que se manifesta no saber-fazer; é fruto de experi-
ências e reflexões passadas, e está consolidado em 
“rotinas”; 
2- A reflexão-na-ação: é o trabalho que o professor 
realiza quando, por exemplo, se aproxima do aluno 
para entender seu (do aluno) processo de conheci-
mento, ajudando-o a tecer relações entre este e o 
saber escolar. Neste ato, estariam incluídos vários 
elementos: representações ligadas às experiências 
cotidianas; representações ligadas ao saber escolar 
formal; “emoções cognitivas”, ligadas à confusão e 
à incerteza (sua e do aluno, durante o processo de 
ensino-aprendizagem); 
3- A reflexão-sobre-a-ação e sobre-a-reflexão-na-
-ação: distanciado do momento da ação, o professor 
poderá analisá-la, buscando articular a situação 
problemática colocada pela prática, as suas convic-
ções pessoais, seu conhecimento teórico, as metas e 
os meios escolhidos para concretizá-las, podendo com 
isto chegar a reorientar sua prática futura (MANZO-
CHI, 2008, p.22)

Tomo emprestado as sábias palavras de Stori (2003, 
p.14) que nos diz que “é por acreditarmos numa educação 
que transforma, orienta e, principalmente, resgata, que 
nos lançamos a esta pesquisa desafiadora, que chama 
atenção para o papel da sensibilidade por meio das di-
ferentes manifestações artístico-culturais passíveis de 
integrar o processo de ensino-aprendizagem”. Esse foi o 
desejo e caminho construído nesse estudo.

COLETA E QUEBRA DE 
CASTANHA-DO-BRASIL

Quando chega a época da castanha
 trabalho ativamente na coleta, na quebra 

e, ainda, carrego as sacas pesadas. 
Eu gosto muito e faço com prazer e alegria.

Josi Maia

Figura 97: Castanhal. Aurelice Vasconcelos, 2013
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A Castanha-do-Brasil, conhecida antigamente por castanha 
-do-Pará e também chamada de castanha-da-Amazônia 
em algumas regiões, é um produto muito presente nas 
comunidades extrativistas. A coleta dos frutos, conhecidos 
com ouriços, se dá a partir dos meses de fevereiro e março, 
após as chuvas mais fortes, quando os mesmos caem das 
imensas castanheiras durante os meses de dezembro e janeiro.

Figura 98: Quebra das castanhas-do-Brasil. Aurelice Vasconcelos, 2012

Em 2012 conheci de perto um castanhal. Fomos acompanhar 
dois moradores da reserva, o Renê e o Rona, que sabiam 
de algumas castanheiras que já tinham ouriços caídos. Eles 
sempre aguardam passar o período de fortes chuvas para 
começar a coleta e quebra das castanhas, geralmente em 
fevereiro e março. 

Figura 99: Carregando as castanhas-do-Brasil. Aurelice Vasconcelos, 2012

Mas foram nos anos de 2017 e 2018 que tive a grande 
oportunidade de viver e participar de perto de todo o 
processo da coleta e quebra da castanha. Levantar de 
madrugada, caminhar horas e horas dentro da mata, juntar 
ouriços, quebrar as castanhas, encher as sacas e carregar 
o peso durante horas até um ponto que tenha acesso de 
barco ou carro, para levar até um destino provisório ou 

final. Percebi a dificuldade da realização dessa atividade, 
mas vi também, a dedicação dos extrativistas.

Em 2017 fomos a colocação Suricaba, que fica próximo a 
comunidade do Cuidado. Esse seringal tem como patriarca 
o Seu Zé Abílio, um senhor de 84 que possui um dos 
maiores roçados de mandioca da região. Acompanhamos 
o seu filho Nonato com a esposa, filho e sobrinhos na 

coleta e quebra das castanhas. Foram três dias bem 
suados, pois a localidade exigia bom preparo físico. As 
castanheiras podem ser encontradas mais próximas umas 
das outras, conhecidos como “castanhais”. Ou podem 
estar bem distantes, na maioria dos casos, o que gera o 
árduo trabalho do extrativista em abrir varadouros para 
chegar até elas.
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Em fevereiro de 2018 retorno a reserva para participar da 
quebra-da-castanhas onde existia diferentes grupos de 
moradores que iam para seus castanhais. Acordávamos as 
quatro horas da manhã todos os dias e cada dia eu ia com 
um grupo específico. Enfrentávamos longas caminhadas, a 
escuridão da madrugada, chuvas, pés e roupas molhadas. 
Mas nada disso tirava a alegria e o brilho que as pessoas 
tinham ao irem até os castanhais. 

Após horas de caminhadas começavam os trabalhos. Achar 
a castanheira é fácil por se destacar na mata devido ao 
seu tamanho, difícil é chegar até elas com a mata fechada. 

A castanheira pertence ao gênero e família das Berthol-
letia excelsa Bonpl., Lecythidaceae. É uma árvore frondosa 
encontrada em florestas do bioma amazônico de terra 
firme do Brasil, e também encontrada na Bolívia, Peru, 
Colômbia, Venezuela e Guianas (Mori & Prance 1990). Ela 
é considerada uma das espécies de árvores de maior porte 
e mais longevas da Floresta Amazônica, podendo alcançar 
mais de 50 metros de altura e viver até cerca de 1000 anos.

Debaixo de seus majestosos galhos começa a procura para 
encontrar os ouriços como são chamados os frutos que 
caem das castanheiras e quando quebradas possuem as 

nozes das castanhas e dentro as amêndoas. Eles caem e se 
dispersam bastante na mata, por serem roliços e estarem 
em uma grande altura. Muitas vezes é preciso cortar cipós 
e com o terçado cortar pequenos galhos e a mata rasteira 
para achar cada um dos ouriços espalhados. Pega-se um 
a um e vai formando um monte ou uma ruma bem grande 
como eles gostam de dizer. Um levantamento mostrou que 
na Cazumbá-Iracema a produção média anual de ouriços 
pode chegar a mais de 220 frutos por castanheira sendo 
maior do que a de outras regiões no Acre (Embrapa 2009).

Figura 100: Quebra dos ouriços castanhas-do-Brasil. Aurelice Vasconcelos, 2012 Figura 101: Quebra coletiva das castanhas-do-Brasil. Aurelice Vasconcelos, 2012

Após os montes de ouriços feitos é a hora de quebra-los. 
Eles possuem uma casca bem dura, o que requer força e 
agilidade. Além dos humanos, apenas algumas espécies 
podem abrir os ouriços, incluindo as cutias, que são os 
principais predadores e dispersores de suas sementes 
(Baider 2000, Tuck Haugaasen et al. 2010). De dentro 
dos ouriços eles retiram as nozes das castanhas do se 
interior. Vão colocando dentro de sacos de fibra plástica 
bem resistente. É uma fonte de renda importante para 
as famílias.
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E assim vão percorrendo cada castanheira para realização 
dessa atividade. As vezes encontram cobras e outros animais 
peçonhentos que colocam em risco a vida dos extrativistas. 
Durante dez dias de trabalho intenso a comunidade se 
deparou com doze (12) serpentes, sendo: cinco Bothrops 
taeniatus, quatro Bothrops atrox, uma Boa constrictor, uma 
Eunectes murinus e uma espécie não identificada. Já ocorre-
ram casos de acidentes ofídicos na região durante esse 
período. Um dos mais recentes e graves foi com o Seu Davi 

Figura 102: Leptophis ahetulla – Cobra cipó. Aurelice Vasconcelos, 2015

Siqueira em 2017, onde uma Lachesis muta conhecida como 
Surucucu pico-de-jaca mordeu na mão desse senhor, que foi 
levado imediatamente a cidade para o tratamento adequado. 
Geralmente, como primeiros socorros, eles ingerem um 
produto chamado específico, tomam também chás de raízes 
que aprenderam com os índios após observarem a ingestão 
dessas por animais que são mordidos por serpentes. Seguiram 
a sabedoria e instinto animal. 

Figura 103: Carregando as castanhas. Aurelice Vasconcelos, 2017

Apesar de todas as dificuldades e perigos encontrados 
na mata, eles se dedicam bastante e se empenham no 
trabalho que realizam nos castanhais. Josimeire (Josi) 
nos fala que quando chega a época da castanha ela trabalha 
ativamente na coleta, na quebra e, ainda, carrega as sacas 
pesadas. Ela diz que gosta muito e faz com prazer e alegria. 
Para essa atividade, geralmente, os extrativistas se reúnem 
em grupos de familiares e amigos, mantendo algumas 
tradições do modo como coletam e quebram a castanha, 
o que a torna como uma das atividades mais importantes, 
sendo realizada coletivamente.

Raquel fala que a castanheira é uma herança dos antepas-
sados, pois seus avós e todos de gerações mais antigas já 
cultivavam a castanheira como fonte de alimentação, fonte 
de renda a contemplação. É algo muito gostoso e típico. 
Ela diz que ajuda sempre na coleta e quebra, sai cedinho 
com a família, faz muito esforço porque quer retribuir todo 

esforço que seus pais sempre fizeram pelos filhos. Ela se 
sente bem em fazer parte desse trabalho e poder contribuir. 

As castanhas, após sua quebra, são ensacadas na própria 
floresta. No fim do dia, os homens carregam sacas de 
castanha nas costas, geralmente, entre 50 e 60 kg. E as 
mulheres entre 30 e 40 kg. Caminham entre uma e quatro 
horas por dia durante a temporada de coleta. 

Existem cooperativas que compram a castanha e os 
moradores recebem incentivos do governo que oferecem 
subsídio financeiro, o que garante o preço justo do 
produto. O extrativismo contribui significativamente para 
a geração de renda dos moradores da Resex do Cazumbá-
-Iracema. A castanha-do-Brasil tem sido utilizada para 
subsistência por comunidades extrativistas e indígenas. E 
hoje essa castanha é um dos mais importantes produtos 
extrativistas da Floresta Amazônica. 
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Chegou a hora do almoço, vamos unir nossas farofas e 
comer todos juntos

Todas as vezes que participei com eles da coleta e quebra 
de castanhas o momento mais esperado era a hora do 
almoço. Não é simplesmente o momento de saciar o 
corpo, mas é um momento de comunhão, pois por meio 
da união do que cada um leva é celebrado o espírito da 
coletividade, solidariedade, humildade, companheirismo e 
amor com o próximo. Cada um leva para o almoço um pouco 
de sua farofa. Uns levam uma um pouco mais elaborada, 
temperada e outros, na simplicidade, levam a farinha pura 
ou mais simples, sem mistura (carnes) como eles dizem. No 
intervalo para o almoço, eles estendem um grande pano no 
chão da floresta ou um saco bem limpo que ainda não foi 
utilizado para colocar as castanhas, onde todos despejam 
suas farofas e compartilham o que levaram. Misturam 
tudo, transformando em uma única farofa, onde comem 
todos juntos. Dessa forma, as preparadas de forma mais 
simples e as mais elaboradas se tornam um só alimento 
e um só sabor.

Ser parte desse momento me encheu de alegria e emoção. 
Leonardo Boff (2000) nos ensina que consumir comensal-
mente é comungar com os outros que compartilham o 
comem. É entrar em comunhão com as energias escondi-
das nos alimentos, com seu sabor, seu odor, sua beleza 
e sua densidade. É comungar com as energias cósmicas 
que subjazem aos alimentos, especialmente a fertilidade 
da terra, a irradiação solar, a floresta, a água, a chuva, o 
vento e os seres vivos. 

Esse almoço coletivo é um exemplo da presença de coleti-
vidade e unidade nas atividades que eles desempenham. 
Segundo Souza Neto (2010, p. 52) quando a comunidade 
encontra o “sentido da existência humana, consegue 
transformar essa experiência em conhecimento e valores”, 
típicos da cultura extrativista. 

PESCA ARTESANAL

As águas da reserva representam uma 
fonte de riquezas, onde proporciona 

alimentos como muitos peixes
Ramon Maia

Figura 104: O peixe, meu troféu. Aurelice Vasconcelos, 2016
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Figura 105: Tecendo a rede de pescal. Aurelice Vasconcelos, 2012

Figura 106: Pesca de Fisgo. Aurelice Vasconcelos, 2012

Ramon destaca que as águas da reserva representam 
uma fonte de riquezas, onde proporciona alimentos como 
muitos peixes. Na comunidade a pesca é uma atividade que 
ocorre durante o ano inteiro, com mais ênfase durante o 
verão, que é o período de estiagem. Além das tarrafas, 
também utilizam malhadeiras, anzóis.

Existe, ainda, uma forma bem exclusiva e característica de 
pesca, que é o visgo ou bicheiro, que ainda não foi descrita 
na literatura. Essa prática consiste no uso de um aparato 
formado por um grande anzol preso em um pedaço de 
madeira e amarrado em uma corda. Dessa forma, o pescador 
mergulha com esse instrumento e submerso tateia os peixes 
que estão próximos a sob os balseiros (troncos e, galhos 
flutuantes) que se encontram nas águas escuras turvas do 
rio. Ao encontrar o peixe, ele o visga, que é o ato de (enfiar 
no peixe o visgo ou bicheiro). Com isso, o peixe tenta escapar 
mas acaba sendo puxado sobe à superfície e puxa o peixe 
pela corda amarrada no bicheiro.



172 173

Figura 107: Tarrafear, mergulhar e visgar. Aurelice Vasconcelos, 2012

Daiam destaca a importância de pescar em grupo, por 
segurança e diversão. As pessoas fazem do momento da pesca 
um lazer e cooperação, pois cada um ajuda de uma forma 
como: mergulhar e visgar, o outro puxa, outros pescam de 
linhada, tem os que jogam a tarrafa e precisa de outro para 
desenroscar dos troncos que ficam dentro do rio. Também 
fazem pequenas competições para ver quem pesca melhor e 
quem pesca mais em cada estilo, dessa forma se torna mais 
prazeroso. Ele confessa que durante a pesca ele gosta mais 
de ficar mergulhando, ter a sensação do desafio de ficar 
debaixo da água procurando os peixes até achar para visgar.

A pesca de visgo para ele é o que mais gosta de fazer e 
destaca que aprendeu essa arte com o pai desde os 12 
anos de idade e não parou mais de pescar. Nos diz que 
os peixes que mais gosta é o mandi e o jundiá preto. 
E que a tradição ensina onde conseguir a fartura de 
mais peixes, inclusive nos igarapés. Ramon gosta de 
pescar e comer o mandi, mas já pescou um surubim 
que deu bastante trabalho, pois é um peixe bravo e 
chega a ficar grande.

Conhecer como são praticadas algumas das atividades 
na reserva extrativista nos “permite compreender 

melhor a dinâmica da história e da convivência humana e os 
valores da humanidade”, é o que nos diz Souza Neto (2010, 
p. 60). A pesca é uma atividade muito tradicional em todo 
estado do Acre, sendo realizadas pelos indígenas, ribeirinhos 
e população acreana em geral.

Marcilene compartilhou essa imagem durante a pescaria. Ela 
conta que esse peixe é um jaú com 64 kg. Todos que estavam 
na pescaria se reuniram para dividir o peixe.

Figura 108: Jaú gigante. Marcilene, 2015

ROÇADO E PLANTAÇÕES 
DE SUBSISTÊNCIAS

Trabalhar no roçado é mais que um 
aprendizado ou uma geração de renda, 

é você estar em contato com a vida. 
Luiz Pereira

Figura 109: Cultivo de arroz. Aurelice Vasconcelos, 2015.
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O roçado é conhecido como uma área destinado para o 
plantio de produtos de subsistência, tendo como principal 
plantio a mandioca. Eles cultivam inúmeros produtos, tais 
como: arroz, mandioca, milho, banana, feijão. Essa atividade, 
geralmente, é realizada de forma coletiva. Segundo Gadotti 
(s/d, p.15) “produzir é gerar relações sociais de produção. 
A produção não é só um fenômeno econômico. Ela está 
associada a um modelo de desenvolvimento social e pessoal”. 

Cada família cultiva seu próprio roçado e é muito comum 
a troca de alimentos cultivados entre outras famílias. Luiz 
Pereira recorda que trabalhar no roçado é mais que um 
aprendizado ou uma geração de renda, é você estar em 
contato com a vida.

Siviero (2009, p.1099) relata que “os agricultores utilizam 
a floresta, capoeiras, quintais agroflorestais, roçados, 
pastos e açudes. A estrutura básica de uso da terra gira em 
torno do roçado. Este agroambiente é a principal unidade 
de produção agrícola. O roçado gera renda, alimentos, 
participa do manejo estratégico de agroambientes tendo 
diversos sentidos culturais”.

A escolha do que será plantado é realizado de acordo com 
as estações do ano, respeitando os alimentos que são 
mais resistentes ao período de chuvas e/ou seca. Siviero 
(2009, p.1099) verificou que “os roçados são abertos na 
floresta depois são ´abandonados´ para regeneração 
natural ou dirigida formando-se capoeiras ou pastagens. 
As áreas de roçados variam de 1 a 3,0 ha sendo exploradas 
por até 3 anos continuamente com uso de plantas anuais, 
leguminosas e enriquecimento de espécies perenes como 
frutíferas ou florestais. Alguns roçados são transformados 
em áreas de pasto”.

Receberam capacitação para criação de sistemas agroflo-
restais com plantio que valoriza a utilização de pequenos 
hectares sem necessidade de derrubada da mata para 
ampliação de seu roçado. Siviero (2009, p.1100) esclarece 
que a “capina é realizada manualmente. Este trabalho é 
realizado solitária ou comunitariamente nos chamados 
mutirões. O quintal agroflorestal compõe-se de uma ampla 

diversidade agrícola composta por espécies trazidas da 
mata (domesticação), frutíferas, além de dezenas de 
plantas medicinais e hortaliças, destinados ao consumo 
da família ou trocas com vizinhos e parentes (escambo). 
Cerca de 170 espécies agrícolas e cultivares são exploradas 
pelos agricultores locais (Pessoa, 2009).” 

Seu Nenzinho destaca que desde 1993 foi construído de 
forma participativa o Plano de Uso da Reserva, que já previa 
um sistema de plantio rotativo, onde cada família possuía 
dois hectares para cultivar e plantar. Mas hoje, muitos 
perderam a visão de sustentabilidade e não respeitam 
o acordo de convivência que prevê a garantia de manter 
inúmeras espécies nativas preservadas.

Siviero (2009, p.1099) destaca que a “mandioca para 
produção de farinha é o principal produto agrícola local. 
As demais plantas exploradas em pequenas quantidades 
nos diversos agroambientes e na floresta (extrativismo) 
são: fruteiras, espécies medicinais, hortícolas, forrageiras 
e essências florestais”.

Igor nos fala que gosta muito dos bichos da mata. Ele 
gosta de brocar a terra e plantar feijão e milho com ajuda 
de seu irmão Charles. Desde pequenos eles já recebem dos 
pais uma pequena parte da terra, onde brocam (limpam), 
plantam, cultivam e colhem. Toda produção pode gerar 
renda que fica para a própria pessoa.

Figura 110: Alegria da colheita de arroz. Aurelice Vasconcelos, 2015

PRODUÇÃO DE FARINHA 
DE MANDIOCA

O que não ajuda mesmo é essa fumaça nos nossos olhos. 
Não é uma atividade fácil, é muito calor e muita fumaça. 

Com todo esse trabalho eu pretendo dar uma vida melhor 
aos filhos, dar uma boa alimentação, quero dar tudo a eles.

Josi Maia

Figura 111: Torrefação da farinha-de-mandioca. Aurelice Vasconcelos, 2012
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Quase todas as famílias que moram na comunidade 
produzem sua própria farinha de mandioca. Desde a 
preparação do solo, o plantio que ocorre durante o ano 
inteiro, a colheita regularmente, o preparo que consiste em 
descascar, cortar e ralar, até o momento de torrar. Algumas 
inovam, acrescentando elementos como a castanha, coco 
e condimentos durante e antes da torrefação.

Figura 112: Produção em família da farinha-de-mandioca

Segundo Plano de Manejo da Resex (2007):

[...] destaca-se, também, a grande importância de se 
investir no resgate e manutenção dos valores culturais 
tradicionais, de forma que as iniciativas de melhoria de 
qualidade de vida não impliquem no distanciamento ou 
rompimento das relações culturais dos moradores com 
a floresta, com consequente desestímulo à organização 

comunitária, que servirá de base de sustentação para 
sua conservação e uso racional. (PLANO DE MANEJO 
DA RESEX, 2007, p.84)

Os moradores receberam treinamentos e incentivos 
do governo para construírem suas “casas-de-farinha” 
como são conhecidas. Alguns já possuem maquinários 
simples que facilitam o processo de ralar a mandioca. E 

Figura 113: Torrefação da farinha-de-mandioca. Aurelice Vasconcelos, 2012

equipamento de prensagem da mandioca ralada após ficar 
de molho e necessitar a retirada da água antes de torrar.

O reconhecimento das comunidades em relação à necessida-
de de melhora na qualidade e produtividade da farinha-de-
-mandioca foi um ponto chave entre os quesitos motivação, 
potencial produtivo e econômico. Esse potencial varia entre 
as comunidades, por isso a motivação deve ser corretamente 
aplicada e bem trabalhada dentro do grupo. (SIVIERO, 2009).

A Josi nos fala que começou a torrar farinha com seus 16 
anos de idade. Ela perdeu a mãe com sete meses de vida 
e o pai com 09 anos de idade. Foi criada pelos irmãos e 
naquela época a produção de farinha era a principal fonte 
de alimentação. Hoje é fonte de renda o ano inteiro. E toda 
a família se envolve na atividade, inclusive as crianças que 
gostam de lavar as mandiocas após os pais descascarem. 

A Paloma, filha da Josi, começou a torrar a farinha com 17 
anos. Ela aprendeu com a mãe e padrasto. Ela realiza todo 
o processo, inclusive o trabalho no roçado. Ele pretende, 
também, quando tiver filhos ensinar esse ofício a eles.
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Figura 114: Peneirando a farinha-de-mandioca. Aurelice Vasconcelos, 2012

Marcilene mora na comunidade do Guarani e destacou 
que desempenha muitas atividades como plantio e limpeza 
do roçado da mandioca. Sabe tirar goma da mandioca para 
fazer tapiocas e bolos. Ajuda fazer farinha, onde começam a 
trabalhar as 4h da manhã na casa de farinha e ajuda até as 
9h, pois estuda a tarde e precisa de tempo para se arrumar 
e ir a escola.

Em 2007, a produção de farinha de mandioca na RESEX foi 
de 150t de farinha. A comunidade do Cuidado foi a principal 
produtora, com 52t, seguido do Núcleo Cazumbá com 35t, 
e Alto Caeté com 25t. Atualmente, existem 101 casas de 
farinha tradicionais, com fins comerciais, em funcionamento 
na RESEX. No Cuidado encontram-se 45 unidades, no Núcleo 
Cazumbá 33 e no Alto Caeté 23. (SIVIERO, 2009).

Ismael também conta que sabe cuidar do roçado de mandio-
ca. Ele gosta de produzir a farinha de mandioca, onde 
aprendeu com seu pai. Eles produzem para consumo próprio 
e para comercialização na cidade.

Júnior fotografou o Jair produzindo farinha que é uma 
referencia na reserva. Ele já ensinou, inclusiva para índios e 
extrativistas de outras reservas. Sua farinha é um produto 

Figura 116: Torrefação da farinha-de-mandioca. Aurelice Vasconcelos, 2012
Figura 115: Torrando a farinha-de-mandioca 

com castanhas. Junior dos Santos, 2016

diferenciado, onde ele coloca castanhas para dar um sabor 
especial. Durante a produção o Júnior ajuda em muitas 
etapas principalmente peneirar. O jair Gomes da Silva 
alcançou um padrão de qualidade superior na produção 
de sua farinha.

Constatei que se trata de um trabalho demorado e cansati-
vo. Todas as vezes que vou as casas de farinha para 

fotografar ou conversar, sofro com a fumaça e o calor. 
Eles passam horas no forno mexendo sem parar para 
secar a chegar ao ponto ideal da farinha. E um trabalho 
desgastante para todo o corpo, principalmente para os 
braços. Mas, revigorante para a alma extrativista.
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EXTRAÇÃO DO ÓLEO DE COPAÍBA

Temos em nossas mãos o antibiótico da floresta
Manuel Maia

Figura 117: Extração do óleo de copaíba. Aurelice Vasconcelos, 2012

Em 2012 foi o meu primeiro encontro com uma copaibei-
ra, árvore do gênero Copaifera sp. O óleo de copaíba é 
considerado um produto raro na natureza, encontrado 
apenas em 30% das arvores perfuradas, sem contar a 
grande variação na produtividade.

O uso da cultura do óleo da Copaíba é de importância 
milenar nas culturas Incas, Maias e de outros povos da 
floresta que o utilizam em seu dia a dia, e o consideram 
como o Bálsamo da Amazônia devido às suas inúmeras 
qualidades terapêuticas e bem-estar que o óleo de copaíba 
proporciona. De acordo com Souza Neto (2010, p. 51) os 
saberes passados entre as diferentes culturas, “permite 
ressignificar conhecimentos adquiridos e aprender novos 
conhecimentos”.

Seu Manuel Maia nos explicou que o óleo-resina é retirado 
da seguinte maneira: deve-se furar a árvore com um 
trado na altura do peito, girando-o no sentido horário, 
furar o tronco até o centro do caule e quando aparecer o 
óleo é necessário colocar o cano no furo e aparar o óleo 
utilizando mangueiras acopladas a galões ou garrafas 
pet higienizadas. 

As copaíbeiras podem produzir de 1 litro até 45 litros, por 
isso, o produtor deve manejar cuidadosamente a árvore. 
Após a retirada do óleo eles vedam o local perfurado 
para não permitir a entrada de insetos e infestações de 
doenças infecciosas. São procedimentos que garantem a 
preservação da arvore e de futuras coletas. Hoje, muitos 
extrativistas comercializam o óleo de copaíba e tem 
sido aderido por muitas empresas para as indústrias 
farmacêuticas.

Figura 118: Extração do óleo de copaíba. Aurelice Vasconcelos, 2012
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AÇAÍ

Produto sustentável, que 
marca a cultura extrativista e 

representa um importante legado.
Daiam

Figura 119: Coleta do açaí. Aurelice Vasconcelos, 2015

A coleta se destaca como uma atividade muito praticada 
nas reservas extrativistas. O colhedor escala o estipe 
(caule) da palmeira que chega em média 20 metros de 
altura com auxílio de uma peconha (pano amarrado nos pés) 
e corta o cacho com um terçado (facão), na sua base. Essa 
prática requer muita habilidade. Essa atividade é de grande 
referência cultural, por se constituir em elementos criado-
res, vivos, atrelados a um passado, mas ao mesmo tempo, 
vivo e presente na realidade da comunidade extrativista.

O açaizeiro se destaca, entre os diversos recursos vegetais, 
pela sua abundância e por produzir, importante alimento 
para as populações locais. Dos seus frutos do açaizeiro 
é extraído o vinho, polpa ou simplesmente açaí, como é 
conhecido.

Por seu teor energético, nutritivo e sabor, a produção e 
comercialização do açaí alcançou as grandes capitais em 
todo o Brasil e países como os Estados Unidos e o Japão. 
No entanto, Souza Neto (2010, p. 60) nos alerta sobre o 
“compromisso com o bem-estar da humanidade e não de 
grupos que visam à exploração dos seres humanos e de 
todos os viventes”.

O Daiam nos diz que o açaí representa uma fonte de 
alimento que gerou a criação de uma agroindústria, que 
beneficia para consumo próprio e para a comercialização no 
cidade e merenda escolar para a prefeitura, gerando assim, 
fonte de renda. Destaca que na comunidade existem muitos 
açaizeiros plantados a partir de cursos que incentivaram o 
reaproveitamento das sementes que eram descartados após 
o processamento dos frutos. Além dessa prática sustentável, 
reconhece que é um importante legado. 

Ramon destaca o açaí como fruto bem típico da região e que 
já subiu na palmeira para coletar os cachos e por ser muito 
alta deu um pouco de medo nas primeiras vezes. Aprendeu a 
subir com o pai dele, o seu Manuel Maia, que é muito experiente 
e sobe com frequência e agilidade.

Wemerson destaca a agroindústria do açaí como uma grande 
conquista para a reserva e fala de seu primo Elinio, que é o 

principal responsável pela agroindústria, como um jovem 
responsável e exemplo a ser seguido, pois tem um coração 
muito grande, gosta de ajudar as pessoas, não se nega nunca 
a oferecer ajuda e realiza suas atividades com compromisso. 
Ele participa do processamento do açaí e cita a importância 
das máquinas para a produção da polpa do açaí.

A atividade de coleta do açaí, geralmente, é transmitida 
de geração a geração. E adaptado pelas comunidades e 
grupos em função de seu ambiente, de sua interação com 
a natureza e de sua história, gerando um sentimento de 
identidade e continuidade, contribuindo para promover o 
respeito à diversidade cultural e à criatividade humana.
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FONTES DE ALIMENTAÇÃO

Figura 120: Tempero do amor. Aurelice Vasconcelos, 2013

Os hábitos de alimentação fazem parte da riqueza extraída 
da cultura dos povos tradicionais. Porém, algumas famílias 
que tem possibilidade de frequentar as cidades mais 
próximas, costumam consumir alimentos industrializados, 
que tem crescido muito em algumas casas.

O tipo de alimentação varia de acordo com disponibilidade 
dos recursos da caça, pesca e da produção agrícola. As 
famílias também têm o hábito de se alimentarem de 
produtos florestais. 

Tiago Ranzi (2017, p 42) destaca em sua dissertação que 
a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos 
Povos e Comunidades Tradicionais (Decreto 6.040/2007) 

“tem como um de seus princípios a ‘segurança alimentar 
e nutricional como direito dos povos e comunidades 
tradicionais ao acesso regular e permanente a alimentos de 
qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer o 
acesso a outras necessidades essenciais, tendo como base 
práticas alimentares promotoras de saúde, que respeitem 
a diversidade cultural e que sejam ambiental, cultural, 
econômica e socialmente sustentáveis’ (art. 1o, III)”. 

Existe uma grande variedade de frutos nativos na Resex, do 
qual a comunidade aproveita para inserir na sua culinária 
e alimentação, como: cupuaçu, bacaba, pupunha, tucumã, 
jaci, açaí, jambo (jambre), graviola, ingá, patuá. Outros 

frutos que não são nativos, porém muito consumidos pela 
comunidade, como: banana, carambola e abacaxi.

Ramon fala sobre o buriti e ensina que para preparar sua 
polpa é necessário colocar de molho na água para eliminar 
um pouco do óleo, ele aprecia muito o sabor e falou que sua 
mãe prepara algumas receitas com o buriti. Ele destacou 
que o doce do jambre (jambo) é delicioso e que sua família 
sempre faz. Recordou a quantidade de árvores frutíferas 
que tem na sua casa, como manga, laranja, cupuaçu, 
graviola, goiaba, caju.

Figura 122: Caju. Aurelice Vasconcelos, 2017

Figura 121: Coquinho da mata. Aurelice Vasconcelos, 2017
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Ismael fala da fartura de frutas que eles possuem em casa, 
como a carambola, cupuaçu, manga, jambre. Já Marcilene 
destaca a quantidade de frutas e frutos comestíveis 
e saborosos cultivadas na região e que eles plantam e 
apreciam bastante como o jambre, melancia, tangerina, 
cajus, abacaxi. Ela é a filha mais velha e em casa, cabe a 
ela fazer a comida para os irmãos mais novos.

Daian também relata sobre a fartura de alimentos que o rio 
proporciona. São inúmeras espécies de peixes que beneficia 
o sustento de muitas famílias o ano inteiro, principalmente 
no verão devido a facilidade de poder pescar. São muitos 
os peixes presentes na região como jundiá amarelo, jaú, 
bacú, puiu, mandim, sarapó e muitos outros.

Sobre esses hábitos alimentares dos povos que vivem na 
floresta, Ranzi (2017), estaca ainda que:

[...] há milhares de anos populações humanas têm 
vivido como caçadores, pescadores, agricultores e 
extratores, e dependido dos recursos naturais dispo-
níveis nos mais diversos ecossistemas terrestres do 
globo, inclusive as mais remotas florestas tropicais 
geralmente têm uma população humana pequena 
e esparsa (Primack & Rodrigues, 2001). Assim, na 
Amazônia, é comum que a criação de UCs, de proteção 
integral e de uso sustentável, geralmente abranja 
áreas com populações tradicionais residentes. No 
caso da caça de subsistência realizada por populações 
tradicionais em Unidades de Conservação. (RANZI, 
2017, p 59).

Em relatos orais Nenzinho recorda o ecossistema e a 
importância dos polinizadores como as abelhas, morcegos, 
animais que comem frutas e faz um alerta sobre as queima-
das como exterminadoras de muitas dessas espécies. 
Ele se revolta porque a sabedoria de muitos seres, como 

as abelhas, é superior à de muitos seres humanos, por 
manterem um trabalho natural e não são mantidas e 
preservadas com ações que garantam sua sustentabilidade.

Com a chegada da agroindústria do açaí, Daiam nos 
conta que surgiu a possibilidade de processamento de 
outros produtos como o patuá, buriti, abacaba que eram 
pouco consumidos devido a dificuldade de processamento 
artesanal deles.

Mais que fonte de alimentação é a criação de gado dentro 
da reserva. Poucas pessoas utilizam a carne e o leite para 
consumo próprio. Existe a produção e comercializam o 
queijo e o doce de leite.

Figura 123: Frutas do meu quintal. Ramon, Marcilene e Ismael, 2016

Figura 124: Peixe cozido na beira do Rio. Aurelice Vasconcelos, 2016
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ATIVIDADES CULTURAIS

Folclore é o que garante a manutenção 
e a identidade cultural de um povo

Nenzinho

Figura 125: Danças típicas. Aurelice Vasconcelos, 2012

São muitas as atividades culturais presentes na comunida-
de tradicional da Resex do Cazumbá-Iracema. As manifes-
tações culturais envolvem a compreensão de diferentes 
identidades, surgidas e reproduzidas no tempo e no espaço. 
Segundo o Plano de Manejo (2007):

O folclore, as crendices, a medicina da floresta, o 
convívio social, as formas de extrativismo tradicional e 
a própria história de ocupação dos seringais, compõem 
um importante acervo cultural, registrado de forma 
limitada na memória dos mais velhos e que se perde 
continuamente. Para promover o resgate e a manuten-
ção da cultura das comunidades poderão ser realizados 
documentários para registro desses conhecimentos, 
e ações de valorização e incentivo para realização de 
festas religiosas, registro de lendas através de teatro, 
marionetes, música, poesia, “causos”, gincanas, pales-
tras, encontros culturais e apoio literário, tendo como 
tema os conhecimentos tradicionais. Recomenda-se 
a elaboração de um “calendário cultural” da Reserva. 
(PLANO DE MANEJO, 2007, p.145)

A presença folclórica faz parte da vivência deles. O Seu 
Nenzinho sempre comenta sobre a importância do folclore, 
pois sua existência garante a manutenção da identidade 
cultural. Um personagem bastante falado é o mapinguari. 
Muitos já afirmaram ter visto. 

Luiz nos conta muitas histórias folclóricas e reais, pois 
afirma que a mata é viva e esconde muitos mistérios. Ele e 
muitos familiares e amigos já tiveram inúmeras experiências 
com o Caboclo da Mata. Relata, ainda, que sua principal 
experiência foi com um Mazana sp. – Veado que era alvin 
(acromia), recorda que era sempre perseguido por ele e 
que tinha várias visagens e intuições na mata. Um dia para 
provar a veracidade da existência do animal o sacrificou 
como alimento de subsistência e a partir dai não teve mais 
as visões na mata. Seus irmãos guardaram o couro para 
provar a existência daquele animal totalmente branco. 

Outro achado interessante que já viram na mata foi uma 
costela com mais de três metros, onde não fazem ideia de 
que animal poderia ser. Essa costela gigante foi vista na 
Colocação da Onça e pode ser confirmada por Seu Cleomar. 

São muitos os enigmas que acontecem na mata. Existe 
um lugar que eles chamam de Gruta no Igarapé Maloca, 
que já acharam fósseis estranhos, utensílios antigos e já 
aconteceram inúmeros relatos de fatos sobrenaturais nas 
proximidades. Já ocorreu na região o naufrágio da canoa 
de um dos primeiros seringueiros que vinha com a família, 
onde perderam um baú com tudo que tinha e que nunca 
teve relato que foi encontrado.

Seu Nenzinho nos conta que as comunidades rurais, 
cerca 30 anos atrás eram muito mais pobres, mas eram 

felizes. As famílias se amavam, os filhos respeitavam seus 
pais. Os homens tinham palavra. Não tinha drogas, nem 
roubos e não havia suicídio. Não existiam escolas, mais 
havia o respeito e a vergonha na cara. O homem tinha 
vergonha de mentir. 

Na Reserva do Cazumbá-Iracema, as Festas Juninas, 
principalmente as danças, ocorrem em eventos comemo-
rativos como o aniversário da Associação dos moradores 
(agosto), o aniversário de criação da Resex (setembro) e 
nos campeonatos de futebol.

Figura 126: Danças típicas. Aurelice Vasconcelos, 2012
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Se preservam alguns costumes de antigamente nos 
pequenos eventos culturais. Val nos conta que no preparo 
das festas entre as famílias, todos são unidos, cada grupo 
familiar prepara um tipo de comida e se junta com vizinhos 
e amigos para os momentos de festivos. Antes, tudo era 
produzido com os recursos florestais e hoje existem 
muitos produtos industrializados como refrigerantes 
(VASCONCELOS e LARA, 2018).

Eles comemoravam dias santos, onde Nenzinho lembra 
que faziam fogueira dia de Santo Antônio, dia de São João 
e dia São Pedro e festejavam todos felizes. As famílias 
se encontravam para conversar, comer, se divertir e 
dançar bastante.

Figura 127: Danças típicas. Aurelice Vasconcelos, 2012

FUTEBOL

O futebol é uma atividade cultural, 
importante para a união da comunidade.

 É uma atividade que representa a dedicação 
e a capacidade que cada um tem ao 

se esforçar para conquistar algo. 
Daiam

Figura 128: Jogadores que voam. Aurelice Vasconcelos, 2018



192 193

O campo de futebol para Wemerson é um dos principais 
lugares de lazer e de encontro com os demais moradores, 
para jogar bola e assistir as partidas. Ele gosta muito de 
jogar futebol e participar dos torneios.

O futebol para Daiam é uma atividade cultural, importante 
para a união da comunidade. Além de representar um 
esporte e uma diversão e serve para brincar. É um exercí-
cio físico de fortalecimento e condicionamento para se 
tornar mais forte. Representa um meio para trazer para a 
comunidade um reconhecimento por meio de campeonatos. 
Muitos se tornam atletas, se dedicam e mostra para o 
grupo a capacidade que cada um tem ao se esforçar para 
conquistar algo. 

Jogar bola, para Daian, faz com que você se torne humilde, 
preste mais atenção no outro, tenha mais união, exista o 
reconhecimento e respeito um com os outros. Todo o ano 
participam da Copa da Floresta e isso enche a todos de 
alegria. Ele destaca que o time feminino é um grande exemplo 
de união e destaca o compromisso e dedicação delas.

Figura 129: Foi gol? Aurelice Vasconcelos, 2018

Figura 130: Times femininos da reserva. Aurelice Vasconcelos, 2017 e 2018

As meninas já disputaram três vezes, dois anos foram 
vice-campeãs e em 2018 receberam o título de campeãs 
da Copa da Floresta. Daiam incentiva sua esposa jogar 
futebol, fica na torcida, emite suas opiniões, mas no 
final elogia porque ele gosta e reconhece que elas têm 
um nível bom.

Figura 131: Times femininos da reserva. 
Aurelice Vasconcelos, 2017 e 2018

Raquel fala do futebol como o principal lazer que eles 
têm. Ela gosta de participar dos jogos e assume sempre 
a posição de zagueira. Ela diz que jogar futebol é você se 
despertar para o mundo. E faz uma comparação do corpo 
humano com uma máquina parada, você tem um motor 
que é desperdiçado quando está parado e não pratica 
atividades físicas. Além de ser um importante momento 
social de reencontros com amigos, familiares distantes 
e pessoas que ficam um bom tempo sem se ver. O futebol 
proporciona tudo isso.

O campo de futebol conta é cercado da presença da 
floresta. Wemerson destaca a castanheira do campo de 
futebol como um cartão-postal da Cazumbá.
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MEIOS DE TRANSPORTES: BARCOS 
E CANOAS, ANIMAIS E VEÍCULOS

As águas também simbolizam lazer e felicidade
MarcileneFigura 132: Canoa expedicionária. Rubens Matsushita, 2016.

A primeira expedição fotográfica na Resex do Cazumbá-
-Iracema foi pelo Rio Caeté, onde uma parte do percurso 
utilizamos um barco mais confortável com poltronas e 
cobertura. Porém, um outro percurso foi nessa canoa. 
Nesse dia (dessa foto) dormimos em um barranco as 
margens do rio. Tivemos como jantar os próprios peixes 
pescados nos igarapés próximos. O resultado das imagens 
produzidas valeu a pena. Não foi fácil o desconforto para 
coluna, pernas, nádegas, passar horas expostos ao forte 
sol da região, permanecer molhados a cada chuva que 
chegava de surpresa.

Seja simbólica, mística ou cientificamente comprovada 
“a água é um tema emblemático que funciona como uma 
ponte de passagem entre os registros da natureza e 
da cultura e como traço de união entre subjetividade e 
objetividade, entre reflexão e manifestação. (CATALÃO E 
JACOBI, 2013, p.96).

Uma dessas manifestações que vivenciei foi em fevereiro 
de 2012, onde percorremos o Igarapé Maloca e fomos até 
um lugar conhecido como os Gamas, que tem construído 
uma bela base de alojamento. Éramos cinco pessoas: 
Ismerindo como barqueiro, Nonato como mateiro, Natan 
Maciel como pesquisador da herpetofauna, Rubens 
Matsushita e eu como fotógrafos. Já no primeiro dia 
que chegamos, fiquei com uma febre altíssima que não 
passava com os remédios apropriados que levamos. 
Passei a noite em claro na rede, não consegui jantar e no 
dia seguinte a fraqueza tomou conta. Nada que faziam ou 
me davam melhorava meu estado. No fim do dia o Rubens 
me levou a uma vertente próximo ao igarapé, onde que 
com muita fé me banhou naquelas águas. Era uma água 
gelada que brotava da terra, mas que percorria em meu 
corpo bem quente. Aquela água foi me energizando, me 
batizando, me animando. A sensação de renovação foi 
imediata. E no dia seguinte já estava curada.

Figura 133: Vertente do Rio Acre. Aurelice Vasconcelos, 2018
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As águas também simbolizam lazer e felicidade, é o que 
diz Marcilene, onde ela e seus familiares moram a beira do 
Rio Caeté e sempre vão até ele para mariscar e se divertir 
nos banhos quando está calor. Mas quando é inverno 
vão até a cidade de barco e, principalmente até a escola, 
onde ela e seus irmãos economizam horas e quilômetros 
de caminhadas.

As embarcações são construídas por eles próprios. Como 
diz Souza Neto (2010, p. 44) “a vida inteira é aprendizagem”. 
As técnicas são passadas de geração em geração, inclusive, 
o melhor tipo de madeira que deverá ser usado.

Figura 134: Canoa como típico transporte. Aurelice Vasconcelos, 2016. Figura 135: Transporte de castanhas. Aurelice Vasconcelos, 2017

Ramon destaca que o rio tem uma importância grande 
para o transporte de muitos produtos como as castanhas 
e a farinha na época do inverno, que é o período que o rio 
está cheio.
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Figura 136: No verão pouca água no Rio Caeté. Aurelice Vasconcelos, 2016

As famílias utilizam barcos e canoas como transporte, 
principalmente, na estação do inverno (novembro a maio), 
meses de maior ocorrência de chuvas. No entremeio das 
estações eles não conseguem utilizar automóveis devido as 
estradas estarem com muita lama e as águas dos rios com 

pouca água, então realizam alguns percursos empurrando 
a canoa. Os moradores extrativistas se deslocam pelo Rio 
Caeté (rio principal) e igarapés (afluentes) em embarcações 
que variam de tamanho conforme a necessidade dos 
moradores.

Figura 137: Transporte animal para as castanhas. Aurelice Vasconcelos, 2015

Marcilene comenta que além dos barcos e locomoção a pé, 
existe a utilização de cavalos, como os que eles criam, para 
auxiliar no transporte e para irem ao roçado, casas vizinhas, 
para trazer cargas.

Nenzinho compartilha que em setembro de 1997 foi chegada 
do primeiro Ramal (estrada de terra) na comunidade do 
Cazumbá. Com isso, possibilitou a entrada do primeiro carro 
na comunidade. Ele nos diz que chorou muito de alegria.
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HABITAÇÕES

Cada dia é um vislumbre diferente, o céu é outro, 
são coisas novas que aparecem todas as vezes em sua 
janela e que proporciona novas histórias para contar.

Raquel

Figura 138: Moradias típicas da Amazônia. 
Aurelice Vasconcelos, 2016.

Em 2012 quando realizamos a exposição fotográfica (varal 
fotográfico) um jovem reconheceu sua moradia em uma 
das imagens e questionou: por que vocês fotografaram 
minha casa? Respondemos que era uma casa linda e que 
representava as moradas típicas da região. Ele se sentiu 
lisonjeado e correu para convidar seus pais e irmãos para 
verem a foto e a casa com um outo olhar. Essas moradias 
são conhecidas como palafitas. São, construções de 
madeira na sua maioria com coberturas de palha ou telhas 
de fibrocimento. As madeiras mais utilizadas são: cedro, 
mulateiro, mutamba, maçaranduba.

De maneira geral, as habitações são rudimentares e 
seguem o mesmo padrão conhecido utilizados em toda 
na Amazônia e outros povos da floresta. São eles que 
constroem suas próprias casas, dando formas, dimensões, 
sentimentos. Usam a criatividade para os detalhes e 
acabamentos internos. Suas casas representam a identi-
dade cultural.

Dona Algecida nos conta que comparado com antigamente 
tudo mudou e todos vivem bem e com conforto em suas 
casas. As casas eram de palhas e quando chovia gotejavam 
em toda parte. Nem dormiam direito porque molhava 
as redes e as camas. Relembra que seus pais tiveram 
12 filhos e ela começou a cuidar de seus irmãos com 04 
anos de idade. Na época as casas não tinham energia 
elétrica e nem geradores. As pessoas não sabiam o que era 
geladeira, televisor ou ventilador. Nenzinho nos conta que 
somente em 2010 chega a energia elétrica definitivamente 
na comunidade. Essa conquista aconteceu por meio do 
Programa do Governo Federal do PT Luz Para Todos. 

As comunidades extrativistas se reconhecem nessas 
moradias, valorizam, identificam e preservam a sua 
forma de viver. Muitos afirmam que querem preservar 
essa herança cultural e transmitir para as gerações 
futuras. Raquel conta que ama morar na reserva e não 
sairia por nada. A não ser por uma necessidade de estudo, 
para fazer uma faculdade, mas nas férias estaria de volta 
e quando terminassem os estudos voltaria na mesma hora. 

E que não ficaria por nada na cidade, voltaria para trabalhar 
e viver na reserva.

A Marcilene também deseja que todos os seus filhos 
aprendam as atividades extrativistas e que tenham orgulho 
de morar na colônia. Não deseja de forma alguma morar na 
cidade. Ela gosta muito de andar na mata e valoriza tudo 
que ela oferece de bom.

Raquel comenta que as paisagens mais lindas da reserva 
são as que ela vê quando abre a janela de seu quarto. Cada 
dia é um vislumbre diferente, o céu é outro, são coisas novas 
que aparecem todas as vezes em sua janela e que proporciona 
novas histórias para contar.

O Ramon afirma seu desejo de criar seus filhos como foi 
criado, na reserva. Quer ensiná-los tudo que aprendeu com 
seu pai. E fala que ainda tem muita coisa para aprender, 
pois aprendeu só uma parte das coisas que seu pai sabe. 
Ele revela o orgulho que tem das atividades que o pai sabe 
fazer, pois ele se criou realizando essas atividades.
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MEDICINA DA FLORESTA

Uma rica herança é a sabedoria das plantas medicinais
Nenzinho

Figura 139: Flor nativa. Aurelice Vasconcelos, 2016

Nenzinho nascido em Cazumbá cortou seringa durante 
15 anos e se tornou agente de saúde nos anos 1980. Ele 
ingressou numa comunidade eclesial de base, coordenada 
por padre Paolino Baldassari, onde aprendeu ensinamentos 
curativos sobre as plantas da mata e importância dessa 
medicina natural oferecida pela floresta.

Daiam destaca a importância da medicina da floresta no 
tratamento de muitas doenças. Eles conhecem muitas 
plantas que combatem as doenças mais comuns como 
gripe, dores de cabeça, dores do estômago e afirma que 
sempre tem dado certo. Somente quando não funciona é 
que recorrem ao hospital para fazer exames e procurar um 
tratamento mais adequado. Acredita que as plantas servem 
mesmo como tratamento.

Seu Nenzinho recorda que seu pai Pedro Maia, morreu 
aos 52 anos, em 1997, mas me deixou essa herança sobre 
os saberes das plantas medicinais. Ele destaca várias 
como boldo, cajuru, erva cidreira, carqueja, espinheira 
santa, sucupira, copaíba, andiroba, alfavaca. Uma que é 
bastante utilizada é o óleo da copaíba, que serve para o 
tratamento de diversas enfermidades, cujos efeitos como 
anti-inflamatório, gastroprotetor, analgésico e antitumoral 
já foram comprovados cientificamente.

Existe um posto de saúde recém construído na comuni-
dade, porém não existe medico ou funcionário específico 
para trabalhar nele. Daian nos fala que o antigo posto de 
saúde funcionava e tinha médico que atendia em alguns 
períodos, inclusive enfermeiros. Nos fala que a comunidade 
tem muitas expectativas dele voltar a funcionar. Relata 
a importância de ter um atendimento dentro da reserva 
para que as pessoas não necessitassem sair e ter que ir 
até a cidade em busca de auxílio médico para doenças mais 
complexas. Nenzinho conta que 10/08/1984 se tornou Agente 
de Saúde, onde realizou o seu curso na UFAC. Após concluir 
trabalhou na comunidade durante 8 anos.
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ARTESANATOS

O artesanato feito do leite da seringueira 
resgata o trabalho do seringueiro. 

Além de ser uma produção muito bonita, onde as 
formas e as cores se destacam bastante.

IsmaelFigura 140: Defumação da borracha. Aurelice Vasconcelos, 2012

Na reserva eles realizam artesanatos a partir do látex 
extraídos das seringueiras. Seu Jilberto produz animais 
de borracha típicos da floresta. Seu filho Ítalo também 
gosta de criar seus próprios animais e revela que sua 
especialidade são os peixinhos de borracha. 

Existe, ainda, um grupo que produz folhas típicas das 
plantas da região. Seu Nonato conta que eles reproduzem 
na borracha as folhas apuí, seringueira, café, pimenta-
-longa, cacau, embaúba, abiu, taioba, capeba, aniga, 
quina-quina, gameleira. Josi nos conta que o artesanato 
é a atividade mais prazerosa que eles realizam, é um 
divertimento, onde reúnem várias famílias e que nem vê 
o tempo passar porque é muita animação. É uma tranqui-
lidade porque estão todos juntos. É uma produção que se 
vê resultados. 

Após a produção eles comercializam as folhas pelo pais 
inteiro. Destacam que é uma oportunidade de participação 
em feiras em todas as partes do Brasil, o que proporciona 
viagens e intercâmbio cultural.

Ismael falou do artesanato como uma produção muito 
bonita, onde as formas e as cores se destacam bastante. Ele 
falou que sua mãe e irmã participam do grupo de artesanato 
e também tem vontade de participar da produção das folhas 
de borracha. Considera uma boa fonte de renda que ajuda as 
pessoas sobreviverem melhor e uma oportunidade de ir as 
feiras fora da reserva. Ele recorda que o artesanato feito 
do leite da seringueira resgata o trabalho do seringueiro 
e nos contou que seu pai começou a riscar a seringueira 
com 9 anos de idade e que aprendeu com a mãe dele. 
Ismael aprendeu a cortar com seu pai e gostou bastante, 
tem vontade de produzir o látex para ajudar na produção 
do artesanato.

Figura 141: Homem de borracha. Aurelice Vasconcelos, 2015
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POROROCAS DE SABERES: 
VIVÊNCIA FENOMENOLÓGICA, 
PERCEPÇÃO AMBIENTAL E 
IMERSÃO CULTURAL

A reserva do Cazumbá é um pedacinho do paraíso, um 
lugar muito bom para se viver com a natureza, 

com os pássaros, com tudo.
Wemerson (2016)

Figura 142: Meu lugar de viver. Aurelice Vasconcelos, 2015

Igarapé Santo Antônio e Rio Caeté – as mesmas águas, 
mas fluxos diferentes. No encontro de duas águas no 
mesmo rio existe a possibilidade de criação. “O contato 
entre duas correntes que fluem, passando uma pela 
outra, em velocidades/ritmos diferentes reproduzem em 
ondas e vórtices o movimento arquetípico da água. Assim 
também, o encontro entre duas pessoas (personalidade 
/ individualidade) pode gerar um diálogo” (CATALÃO e 
RODRIGUES, 2008, p.26)

Quando o ser humano se depara com algo que se apresen-
ta diante de sua consciência, para Merleau-Ponty (1999), 
primeiro ele nota e percebe esse objeto em total harmonia 
com a sua forma, a partir de sua consciência perceptiva. 
Após perceber o objeto, este entra em sua consciência 
e passa a ser um fenômeno. O ser humano, para ele, é o 
centro da discussão sobre o conhecimento. O conheci-
mento nasce e faz-se sensível em sua corporeidade.

Os fenômenos que surgiram na convivência levaram em 
conta os processos do cotidiano, os modos como nos 
relacionamos, os sentimentos e as sensações que nos 
atravessam e que, por serem complexos, nos possibilitam 
entrecruzar discursos a partir de histórias orais que 
surgiram com as imagens, onde Lima (2013) nos traz com 
maior clareza a importância que se tem em:

Estudar as fontes orais permite ao historiador conhe-
cer e registrar as diversas formas como as pessoas e 
os grupos elaboraram suas experiências, suas esco-
lhas, não só as vividas, mas também as concebidas, 
mormente nas camadas inferiores da sociedade para 
onde as vistas da historiografia oficial quase nunca 
foram volvidas. Mas para utilizar a história oral, 
torna-se necessário que sejam superados alguns 
obstáculos, concernentes a ouvir a voz dos excluídos 
e dos esquecidos; trazer à luz as realidades “indescri-
tíveis”, como as situações de extremo abandono, que, 
frequentemente, a escrita não consegue transmitir 
e/ou testemunhar (LIMA 2013, p.18) 

Para Merleau-Ponty (1999) são muitas as definições sobre 
a fenomenologia. Ele fala dos estudos das essências, e que 
depois, estabelece uma filosofia que recoloca as essências 

na existência. Afirma, ainda que é uma filosofia para a qual 
não se pode compreender o homem e o mundo senão a 
partir de sua felicidade. Considera, também, uma filosofia 
transcendental, para se compreender as afirmações da 
atitude natural. Mas é também, a tentativa de uma descri-
ção direta de nossa experiência tal como é, sem levar em 
conta a sua gênese psicológica e as explicações causais 
do cientista. Ele foi influenciado por Edmund Husserl 
(1859 – 1938), filósofo, matemático, lógico e fundador 
desse método de investigação filosófica.

Seguindo o pensamento fenomenológico, podemos consta-
tar nas imagens criadas na reserva e reveladas por eles, por 
meio de suas lembranças, memórias e que resultaram em 
várias histórias orais, as possibilidades desse envolvimento 
do homem no mundo dentro da fenomenologia, apoiada 
em Merleau-Ponty (1999).

As imagens fotográficas produzidas na reserva foram 
inspiradas no pensamento de quando se oferece o corpo 
ao mundo o artista transforma o mundo em arte, é o que 
nos fala Merleau-Ponty (2004) nos escritos O Olho e o 
Espírito. Nesse estudo, a fenomenologia foi trabalhada e 
construída a partir de todo processo de vivencias propor-
cionadas aos extrativistas e as produções de imagens. 
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Figura 144: Núcleo da Reserva. Daian dos Santos, 2016Figura 143: Núcleo da Reserva. Wemerson, 2016

O Wemerson e o Daiam nos trazem essas imagens e 
compartilham dizendo que trata-se de uma visão complexa 
da floresta devido as transformações da paisagem nativa. 
Mas, que temos uma comunidade unida, com bom envolvi-
mento interno e ótimo relacionamento, porque todas as 
pessoas se respeitam, existe uma parceria, ajuda mútua 
onde um faz o trabalho para o outro e pelo outro. O bom é 
que todos se comunicam diariamente. Existe um convívio 
harmônico com a floresta. E destacam a importância das 
pessoas mais antigas de passarem os ensinamentos para 
os mais jovens.

Figura 146: Açaizeiros. Vitória, 2016Figura 145: Açaizeiro. Daian dos Santos, 2016

Daian destaca os lugares importantes da comunidade como 
posto de saúde, escola, igreja e a associação. Nos conta 
que a Associação foi criada no intuito de ajudar pessoas 
através dos sócios e trazer melhores condições para o 
povo. Ela é constituída por presidente, secretario e um 
grupo organizado que trabalha em função dessa causa.
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Figura 148: Uma planta no campo. Cristiano, 2016Figura 147: Manejo de cupuaçu. Junior dos Santos, 2016

Júnior gosta de ajudar no roçado, no plantio de bananeiras, 
cuidar das galinhas. Ele participa do grupo do açaí e disse 
que está muito disposto a aprender para poder contribuir da 
melhor forma com a produção.

Júnior apresenta uma imagem de um pé de cupuaçu 
plantado em curso agroflorestal e destaca a importância 
de cursos de capacitação, os aprendizados e o plantio de 
forma sustentável para evitar derrubar a mata para as 
plantações de subsistência. Fala do cupuaçu como uma 
fruta saborosa, fonte de alimentação, nativa da região e 
fonte de renda para a população local. Disse que gosta 
muito de plantar árvores, já plantou castanheiras, açaí, 
cupuaçu, bananeiras.

Júnior nos fala que o ICMBio é um órgão que representa os 
extrativistas e garante que os direitos sejam respeitados. 
Além de proporcionar a realização de cursos e outros 

avanços que melhoram o trabalho e a vida de todos dentro 
da reserva. O ICMBio tem uma importância muito grande 
por proteger a Amazônia.

Durante os nossos encontros muitos tiveram a oportuni-
dade de relatarem as fotos que mais gostaram.  Uma das 
participantes relatou qua as imagens das árvores foram as 
que mais a chamaram atenção, pois representam muito a 
comunidade que moram. Diante disso faz algumas rimas 
de árvores que estão sendo derrubadas nos roçados e de 
algumas frutíferas:

Da andiroba se extrai o óleo, da mangueira se come a 
fruta, do Jatobá se faz o chá que é muito bom para se 
tomar, coitadinho do marfim que hoje vive a chorar, 
porque agora sua madeira, serve como balcão de bar. 
Cedinho, roxinho, jacarandá são árvores muito bonitas, 
mas já estão ficando extintas, porque começaram a 
derrubar. O angelim é uma árvore muito forte, existe 

na região norte, o limoeiro é bem comum, existe em 
quase todo lugar, sua fruta é azeda, a sua folha arre-
dondada, seus galhos têm espinhos, coitado do seu 
passarinho, quando for fazer seu ninho, para não 
se espetar. Imburana é uma árvore muito alta, não 
existe em todo lugar, porque precisa se adaptar para 
poder frutificar. Meu nome é Maria Pelegrina e já vou 
terminar essa rima, um pedido que eu faço, não vamos 
desmatar nossa natureza, que é toda rica em beleza, 
para que todos possam usar.

Esse sentimento revelado nos mostra que o homem está 
abrindo caminhos para uma ampla extinção de espécies ao 
destruir florestas, além de contribuir para outros fatores 
como aquecimento global. Com esse exemplo, podemos 
resgatar o conceito do antropoceno, que reflete a interação 
de nossa própria espécie com o planeta e nos permite 
considerar as consequências de nossas ações coletivas 
no contexto do tempo profundo da história da Terra.

A criatividade da natureza se manifesta na diversidade de 
vida no planeta. O mundo vegetal é sua maior expressão. 
Como as plantas se constituem principalmente de água, 
um imenso rio transpira para dentro da atmosfera, vindo 
dos campos e florestas (SCHWENK, 1966). Isso caracte-
riza as plantas como sistema circulatório do organismo 
terra. Como as correntes de água, cada planta tem um 
ritmo próprio, porém coordenado com tudo o que existe 
ao seu redor. 

Seu Nenzinho procura destacar a importância das árvores 
que levam água para muitas regiões do pais, como São 
Paulo. E faz com que todos reflitam o papel que temos 
diante da preservação e garantia de uma vida sustentável 

para garantir o direito de todos, mesmo os que não vivem na 
floresta, mas dependem dela para sobrevivência planetária.

Sabe-se que os rios voadores são cursos de água atmosfé-
ricos, feitos de vapor de água vindo da Amazônia e empurra-
dos pelo vento, que trazem para o Centro-Oeste, Sudeste e 
Sul a umidade que foi devolvida à atmosfera pelas árvores 
da floresta.

Perceber as implicações socioambientais e os serviços 
ambientais prestados pela floresta. Segundo Moss (2010) 
os rios voadores (massas de ar) recarregados de umidade 
– proporciona o regime de chuva e o clima do Brasil. A 
chuva, claro, é de suma importância para nossa vida, 
nosso bem-estar e para a economia do país. Ela irriga 

as lavouras, enche os rios terrestres e as represas que 
fornecem nossa energia.

A divulgação científica em uma linguagem mais acessível, 
dinâmica e ampla é algo que vem crescendo bastante. 
Um exemplo que merece destaque foi o Projeto Rios 
Voadores que possibilitou a interação desses saberes 
com as pessoas que moram na floresta. Muitas delas 
não conseguiam perceber que as árvores fornecem uma 
grande gama de serviços ambientais gratuitos como: vapor 
d’água, sequestro de carbono, sombra, embelezamento, 
controle de erosão, fertilidade do solo, alimentação, 
madeira (Vasconcelos, 2016). Sem árvores a vida humana 
seria insustentável.

Figura 149: Árvores e suas aves. Profª Rute, Silvania e Kauane, 2016
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Figura 150: Aves. Rubens Oliveira e Vitoria, 2016

A Floresta Amazônica funciona como uma bomba d’água. 
Ela puxa para dentro do continente a umidade evaporada 
pelo oceano Atlântico e carregada pelos ventos alísios. 
Ao seguir terra adentro, a umidade cai como chuva sobre 
a floresta. Pela ação da transpiração das árvores sob o 
sol tropical, a floresta devolve a água da chuva para a 
atmosfera na forma de vapor de água. Dessa forma, o ar 
é sempre recarregado com mais umidade, que continua 
sendo transportada rumo ao oeste para cair novamente 
como chuva mais adiante (MOSS, 2010).

Ochoa e Teixeira (2006) destacam o saber indígena onde 
Itsairu Kaxinawá relata que a floresta possui uma riqueza 
de aves, as mais vistas e conhecidas são japim, pavão, 
pato bravo, pica pau, gavião, saracura, mergulhão, mutum, 
cujubim, periquito, periquito cabeção, nambu, urubu, 
juriti, cigana, coró-coro, bacural, coruja, mãe-da-lua, 
caboré.

As aves são os principais dispersores de sementes, onde 
Itsairu Kaxinawá relata que aves como “nambu galinha, 
nambu azul, nambu preto, engolem os caroços das frutas, 
enchem o papo e saem caminhando para bem longe. 
Depois de 10 minutos de caminhada, começam a defecar 
os caroços das frutas” (OCHOA e TEIXEIRA 2006, p.20).

O Acre é um estado cortado por vários rios e Igarapés o 
que proporciona uma rica diversidade ambiental, principal-
mente de aves aquáticas. Grande parte de seus principais 
rios nascem em terras peruanas e fazem parte da grande 
Bacia Amazônica. No estado do Acre temos três grandes 
bacias hidrográficas que são: a Bacia de Juruá, Bacia 
Tarauacá e a Bacia do Purus. Essas bacias são formadas 
por vários rios, igarapés, lagos, igapós e olhos d`água.

Segundo fonte do IBAMA (2000) os principais rios que 
formam a Bacia do Juruá no estado do Acre são:  Môa, 

Juruá, Juruá Mirim, Grajaú, Tejo, Amônia, Liberdade, 
Gregório, Acuraua, Das Minas, Moura, Ouro Preto, Valparai-
so, Breu.  A Bacia do Purus é formada pelos seus principais 
rios que são:  Chandless, Caeté, Macauã, Iaco, Acre, Purus, 
Antimari, Xapuri. Os rios da Bacia do Tarauacá são: Envira, 
Jurupari, Muru e Tarauacá. Devido a duas estações os rios 
possui também duas maneiras de ser, inverno muita água 
e verão pouquíssima água.

Os rios da Amazônia tiveram muita importância econômica 
no tempo da borracha porque os nordestinos vieram para 
Amazônia numa viagem muito longa através de rios.  Até 
hoje os rios são muito importantes, pois significam os 
principais meios de transporte dos povos que moram na 
floresta. Além disso eles fornecem água para sobrevivência 
humana. E também é através dos rios que chegamos aos 
municípios transportando produções e levando mercado-
rias até as comunidades (OCHOA e TEIXEIRA, 2006, p. 15) 

Figura 151: Batelão e canoa. Rubens Oliveira e Elisangela, 2016
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Figura 153: Criação de gado na reserva. Roniza, Wemerson e Cristiano, 2016

Além dos peixes como fonte cultural e de alimentação, 
existe a agropecuária como espólio antes mesmo da 
criação da Reserva.

Mais que fonte de alimentação é a criação de gado dentro 
da reserva como questão financeira. Para o Seu Nenzinho 
existe algo preocupante, pois essa criação gera o interesse, 
cada vez mais de abrir pastos e que tem como consequência 
o desmatamento. Ele destaca uma preocupação onde 
muitas pessoas se acomodam e deixam para traz seu 
lado de defensor da floresta. Além de abandonar algumas 
atividades extrativistas para se manterem da agropecuária, 
por se apegarem a uma renda satisfatória e que acabam 
perdendo algo precioso que é a cultura. Ele alerta e faz um 
grande apelo para não negarem o compromisso que fizeram 
de guardiões da floresta, não esquecerem da luta que foi 
para a conquista da floresta preservada. Não retrocederem 
seu discurso como fator histórico e social. O gado vai 
aumentando, o pasto vai aumentando e o desmatamento 
acompanhando.

Wemerson fala do gado como fonte de renda, onde alguns 
comercializam o queijo e o doce de leite. E utilizam a carne 
e o leite para consumo próprio. A família de Marcilene e 
Maria Clara criam gado em sua colocação e elas consideram 
algo bom e bonito, que representa fartura, pois produz 
leite e carne. E quando eles precisam de carne matam um 
para alimentação e se passarem necessidade financeira 
também vendem. Do mesmo modo, criam galinha e porco 
como fonte de alimentação.

Todos contemplamos e apreciarmos. Porém, muitos 
fecham os olhos e abaixam a cabeça, fazendo com que 
cada vez mais sejamos coniventes com a grave crise 
ambiental global em que vivemos. Tal situação nos dire-
ciona para a busca de uma nova relação entre cultura 
e natureza, relação esta que exige um olhar complexo 
sobre a realidade e como desenvolver práticas saudá-
veis relacionadas ao meio ambiente. Segundo Gutiérrez 
(2008), o encontro com esse novo olhar acontece a 
partir de práticas educativas que contribuam para a 
formação de um sujeito ecológico comprometido com 
uma ética planetária (VASCONCELOS, 2010, p. 27).

Itsairu Kaxinawá (1992, p.20) relata que "hoje em dia a 
gente vê o homem derrubando a massa para criação de 
gado. A massa vai ficando sem bichos. Já tem muitos 
animais em extinção como onça, gato do mato, paca-de-
-rabo, jabuti, mutum, queixada, preguiça, quandu. Já são 
muitos outros. A gente não imaginava a vida sem a mata, 
a mata sem os bichos. Deve ser triste demais.  Sem a 
mata não haverá nem os animais, nem o vento, nenhum 
homem, nem nada". 

A pecuária tomando conta do Acre e seduzindo os povos da 
floresta. A Expoacre só se fala na pecuária e não destaca as 
culturas indígenas, extrativista, ribeirinha. Desvalorização 
imposta pelos governantes e aceita pelos povos. Pois são 
poucos incentivos para continuação das tradições do 
seringueiro e demais atividades extrativistas.

Algumas fotografias evocaram estórias do passado, como 
verificamos no seguinte relato: foto que eu mais gostei foi 
a do menino no cipó e me lembrou a minha infância quando 
eu ia para o Rio Caeté pés tomar banho, pular de cipó, então 
é por isso que essa fotografia me chamou muita atenção.

Érica Maia Lira destaca a diversidade de peixes na região 
e faz o seguinte comentário: 

Márcio foi pescar os bonitos peixe da Cazumbá, e assim 
ele os pegou para nos mostrar, que aqui existem vários 
peixes na Reserva Extrativista do Aazumbá-Iracema.
Vários peixes por isso vou falar, se você quer ver 
grandes peixes vem logo para Cazumbá, nós devemos 
preservar a nossa Reserva Extrativistas da Cazumbá, 
porque vem muita gente sabida só para olhar o que tem 
de bonito na reserva extrativista do Cazumbá. Quero 
Agradecer os biólogos que vem nos visitar. Pesquisar 
os gaviões e outras coisas que existem de bonito na 
Reserva Extrativista do Cazumbá Iracema. 

A pesca é uma das atividades mais coletivas que envolve 
o lazer e a tradição. Geralmente, após a pesca eles 
distribuem os peixes em toda comunidade, inclusive para 
os que não puderam ir.

Os peixes representam grande fonte de alimentação. Os 
principais peixes encontrados nos rios e igarapés acreanos 
são: bodó tronqueira, bodó preto, mandi, curimatã, piau, 
piaba, sardinha, cará, arraia, jacaré, poraquê, jundiá, 
surubim, peixe linha, braço de moça, traíra.

Ver a pescaria por meio de fotografias, além de recorda-
ções, trazem aprendizados como podemos constatar na 
seguinte fala: Eu gostei da foto da pescaria porque eu nunca 
vi um poraquê, agora já conheço como é. Eu gostei também 
da foto do Gilberto cortando seringa, mesmo morando na 
comunidade nunca vi ninguém cortando seringa. Existem 
várias coisas que vocês vão gostar de ver e conhecer, quem 
quiser conhecer, mas seja bem-vindo vão ser bem recebido 
por todos! 

Eles têm encontrado nas pescarias um espaço social de 
convívio e de consumo de bebidas alcoólicas. Eu gostei 

muito da foto que mostrou a pesca porque é muito bom 
pescar. Você joga tarrafa, mergulha, fisga, come o peixe 
assado e o melhor da pesca é a famosa cachaça onde você 
se diverte muito bem. Eu também gosto da pesca, porque 
é muito divertido e porque um encontro com os amigos. É 
uma festa que fica divertida quando pegamos muito peixe, 
de várias qualidades como bacu, jundiá-amarelo, surubim e 
o melhor da pesca é a cachaça para todos se animar.

Vemos também, pessoas como Gilliard, que tem a pescaria 
como herança cultural. Eu gostei muito da fotografia da 
pesca porque eu participo muito dela.  Ela faz parte da história 
da comunidade e é a tradição que nós devemos preservar, 

porque é a nossa história. Na pescaria vão muitas pessoas 
também para se divertir e para pegar o peixe para ter o jantar. 
Todas as pessoas ajudam e juntos vamos preservar. Olhar 
ao nosso lado e ver que tem tanta beleza, olhar a natureza 
que Deus nos dá, os pássaros de manhã, a canção com seus 
lindos cânticos.

A foto da pescaria representa a cultura e a tradição, é mais 
ou menos uma festa onde nos reunimos, brincamos, nadamos 
e conversamos. Também aprendemos a mergulhar e tarrafear 
e assim vamos passando para os nossos filhos etc. Tem que 
ser a foto que mostra as pessoas sorrindo, descontraídas, 
felizes, porque assim que nós nos sentimos.

Figura 152: Distribuição dos peixes da pescaria. Paloma, 2015
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Júnior tem muita admiração por sua família, acha sua mãe 
e irmãs muito lindas. E que sua mãe é uma mulher muito 
guerreira que teve oito filhos e sempre se dedicou muito para 
dar uma boa educação a todos.

Daian fala de sua família como sendo um exemplo de vida. 
Ele destaca o exemplo dos pais como casal e a forma como 
criaram seus oito filhos e a manutenção de amor, atenção, 
preocupação que possuem com todos eles, até mesmo os 
casados que já saíram de casa. Relata que seu sempre teve 
uma boa convivência com a mãe dele, bastante dedicado, 
presente, brincalhão e tranquilo. Ela se refere a mãe dizendo 
que ela é mais que tudo, pois ela esteve presente em todos os 

Figura 154: Família de Daian e Junior. Daian dos Santos, 2016 Figura 155: Renovações na reserva. Wemerson, 2016

momentos de sua vida, que mesmo diante de todas as dificul-
dades ela nunca deixou faltar o carinho e nunca desamparou 
os filhos e é um grande exemplo como mulher. 

O Daian é pai de três filhos e gosta muito de brincar com 
todos e participar do crescimento, além de dar bons conselhos 
mesmo sendo todos pequenos. Ele diz que tem se dedicado 
bastante para ser um bom pai e quer ser um exemplo para os 
filhos, deseja que eles possam sempre ter o melhor, reconhecer 
todos os esforços dos pais e que possam levar todo o bom 
aprendizado para a vida. Em 2019 chegará seu quarto filho. 
Seus olhos brilham quando fala de sua esposa, se referindo 
como sendo uma grande mulher, parceira e que estão juntos 

a quase uma década. Ele brinca dizendo que ela na foto esta 
encarando ele, porque os dois procuram sempre manter um 
bom diálogo para não ter desentendimentos. Ele relatou que 
gosta muito dela e quer continuar ao lado dela até o fim e 
espera o mesmo dela.

Daian registrou deu filho e compartilhou um pouco das 
dificuldades e alegrias de ser pai. O pequeno Tomas nasceu 
com problemas de saúde, nos primeiros meses de vida teve 
infecção no pulmão, anemia, bronquite e pneumonia. 

Sobre a importância do papel dos pais na vida de cada um 
o jovem Wemerson fala que sua família representa tudo o 

que ele tem de melhor na vida. E tudo que ele aprendeu foi 
com sua mãe.

As famílias são formadas por pessoas muito jovens. 
Geralmente se casam novos e antigamente sempre possuí-
am algum tipo de parentesco. Igor disse que não gosta 
muito das atividades extrativistas, gosta mais de estudar e 
jogar futebol. Ele foi o único jovem que eu escutei falar que 
gosta da vida na Reserva mas, pretende criar seus futuros 
filhos na cidade, porque acredita que lá poderá oferecer 
mais coisas para eles.
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Figura 156: Escola de Cazumbá. Marcilene, Rubens Oliveira e Ismael, 2016

Elisângela fala da escola como um lugar de muitas aprendi-
zagens. Ela trouxe uma imagem onde destacou uma 
merenda coletiva só com alimentos típicos da região como 
banana cozida, farofa, açaí, bolo, pé-de-moleque, tapioca. 
Eles resolveram fazer essa merenda devido o descaso da 
Secretaria Municipal de Educação atrasar a entrega da 
merenda, onde ficavam vários dias sem receber nenhum 
alimento e quando mandava eram enlatados que não tinham 
o hábito de comer e muitos passavam mal. 

A ideia de se ter uma merenda mais regional e com 
produtos nativos da região foi debatida com a ASSC e toda 
comunidade escolar. Por meio do Programa Nacional de 
Alimentação Escolar – PNAE decidiram levar a proposta 
até a Secretaria Municipal de Educação de Sena Madureira 
e concorrer ao edital do Programa Municipal, onde a 
merenda escolar poderia ser fornecida diretamente pela 
Associação da Cazumbá.

PNAE é uma política pública obrigatória que existe 
desde a época do Governo do Lula, para que a merenda 
escolar seja no mínimo 30% da agricultura familiar. Tiago 

Juruá nos esclarece que a Prefeitura todos os anos faz 
uma chamada pública para quem quiser participar. É uma 
espécie de licitação, onde a seleção ocorre a partir do que 
cada um oferece. E a escolha é dentro daquilo que está 
sendo requerido pela prefeitura para alimentação escolar. 
Conforme forem as análises das propostas você pode ou 
não ser contemplado. 

Ele destaca que na reserva o principal produto é o açaí 
porque é a única agroindústria de Sena Madureira. O que 
garantiu o açaí ter sido incluído na merenda escolar. A 
reserva também fornece a farinha e goma de tapioca. A 
família da Marinês e do Marisan produz a goma. O Jair 
fornece a farinha-de-mandioca com castanhas e outro 
grupo entrega também a farinha-de-mandioca simples.

Tiago relata o interesse em fortalecer essa política, mas 
que depende muito de organização das comunidades, porque 
poderá ser ampliada e contemplar as saborosas frutas da 
região como melancia, banana, cupuaçu e quem sabe muitas 
polpas, uma infinidade de possibilidades de produtos benefi-
ciados, além de doces, queijo, leite, hortaliças, conforme 

demanda da prefeitura. Tudo isso é possível, mas tem o 
desafio de entregar todos os produtos da merenda escolar 
para o município e eles distribuem para as escolas. O acesso 
de transporte para a reserva é difícil e piora conforme a 
época do ano. 

A solução para se ter avanço seria fazer com que a entrega 
fosse diretamente nas escolas, onde professores e os 
diretores de cada uma das escolas seriam as pessoas que 
dariam o recebimento desses produtos da merenda. E não ter 
que levar o açaí, a goma e a farinha lá para Sena Madureira, 
para depois ela voltar para as escolas da reserva, que é um 
contrassenso.

Figura 157: Hora da merenda nativa. Paloma, 2016

Figura 158: Hora da merenda escolas. Elisangela, 2016
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Figura 159: A luz da vida. Raquel, 2017

A Raquel Santana fotografou a igreja e destacou o sol como 
a luz que guia nossos passos. Ela diz que o sol é a luz e a luz 
é o Espírito Santo. E gosta de dedicar seus domingos a ir à 
igreja com a família. A luz é uma porta que se abre para a 
vida. Existe a luz da vida que é uma luz natural e a luz dos 
fios da energia elétrica que trouxe avanços tecnológicos, 
porque antigamente viviam a base de lamparina e vela. 
Agora podem estocar uma carne na geladeira.

Certeau destaca que

o Estado, ou a cultura, ou a classe, passaram a exercer 
o papel que as Igrejas se conferiam a si mesmas como 
mediações sociais de sentido. [...] A vida do povo é 
a mediação social do sentido. Seu trabalho e suas 
ambições compõem a linguagem democrática em 
função da qual se elaboram os discursos relativos à 
vida, à morte, às questões essenciais da existência. 
Estes discursos são múltiplos, e não redutíveis a um 
único; construídos, e não recebidos ou fixados por uma 
ortodoxia [...] Certos teólogos cristãos têm levado a 
sério esses novos ‘lugares teológicos’ (CERTEAU, 1987, 
p. 258-259. Tradução livre). 

Seu Nenzinho nos conta, ainda, uma estória bem interes-
sante sobre um padre chamado José. Ele era considerado 
como o padre caçador e quando chegava à colocação do 
seringueiro, pegava uma arma emprestada e se dirigia até 
a mata para caçar. Quando encontrava uma onça ele não 
a, matava somente a benzia para que ela não o atacasse 
e nem atacasse os demais moradores da região. O mesmo 
ele fazia quando as pessoas pegavam seus utensílios de 
pesca e iam pescar.

Wemerson fala de Deus como caminho a ser seguido, 
seguir sua palavra. E destaca que o Seu Adelino representa 
um exemplo de luta na comunidade, que sempre trabalhou 
muito e que hoje cuida da celebração da palavra de Deus.

Daian nos apresenta nessa imagem a igreja como nutrição 
espiritual e frutos nativos como caju, açaí nutritivos para o 
corpo. Destaca que a igreja representa o centro de organi-
zação enquanto comunidade, além da doutrinação cristã é 
um espaço que fortalece a fé por meio de orações e pedidos 

a Deus. A comunidade se dedica em manter a religiosidade 
católica, onde é visível o compromisso de participarem das 
missas e dos eventos que organizam. Além da igreja católica, 
existe no núcleo da reserva uma outra igreja recém-criada 
que é evangélica. Percebe que não existe concorrência ou 
disputa, mas que ambas agregam as pessoas em um único 
objetivo de buscar um único Deus.

Nenzinho recorda que começou a trabalhar como evange-
lizador na comunidade Cazumbá quando em 1980 sua mãe 
faleceu e antes de desfalecer ela falou para ele e seu pai 
Pedro para nunca abandonarem todas as conquistas que 
contraíram juntos, nunca abandonar as lutas pela terra. 
E, principalmente, nunca desistir de lutar pela a paz. E 
em 31/12/1982, nasceu a Comunidade Eclesial de Base 
do Cazumbá, incentivada pelo senhor Adelino Nunes de 
Almeida.

Quando produzimos uma imagem fotográfica, ela se torna 
cheia de significados e que podemos transmitir nossa 
percepção daquilo que estamos vendo. Diante disso, foi 
perceptível o quanto que cada fotografia retratou aspectos 
socioambientais importantes na Resex do Cazumbá. 
Foram reveladas ações relacionadas a percepção que 
envolveram problemas sociais, questões de políticas 
públicas, comunicação, mobilização social, promoção do 
diálogo, saberes sobre a preservação do meio ambiente, 
pertencimento ecológico entre outros espontâneos que 
surgiram no contexto.

A partir das fotografias produzidas pelos participantes o 
que ficou de mais significativo do modo de vida tradicional 
que eles possuem na floresta são os aspectos próprios 
de sua cultura.

Foram muitas as memórias que surgiram com as fotogra-
fias. Uma delas é que as reservas extrativistas correm o 
risco de mudarem de perfil, é o que alerta o Seu Nenzinho, 
pelo fato das pessoas estarem mudando suas condutas, 
comportamentos. As novas gerações estão idealizando 
outras formas de vida, os valores são outros. Os extrati-
vistas mais antigos já estão envelhecendo.

Dos movimentos da água desprende-se uma “ecopeda-
gógicas que se constitui da fluidez, dos ritmos e das 
alternâncias, da aceitação e inclusão das diferenças, da 
flexibilidade, da visão sistêmica, do pensamento reflexivo 
e do movimento contínuo que alterna permanência e 
mudança” (CATALÃO e JACOBI, 2013, p.9). A maior parte 
das imagens produzidas pelos extrativistas revelam o 
desejo de manterem a mata em pé, como herança para as 
próximas geração e garantia de bens naturais.
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AS MEMÓRIAS REVELADAS: 
MERGULHOS EM DIÁLOGOS 
DE SABERES

Fotografia é memória e com ela se confunde
Boris Kossoy 1998

Figura 160: 
Fotos de fotografias - Série 9 imagens do Acervo Adelino Nunes.
Wemerson Siqueira, 2018.

A memoria, pode ser considerada “uma linha que nos 
une ao passado e que tece lembranças na espessura das 
experiências. Neste contexto, servindo de suporte para 
tecer nossas lembranças, a fotografia incorpora-se com 
a memoria pelo fato de sempre se referir ao passado” 
(LEANDRO, 2002, p.5). Seu Adelino foi um braço direito 
para a organização comunitária, criação da primeira 
cooperativa, criação da Associação dos Seringueiros e, 
principalmente, para criação da reserva. Ele diz que se 
envolveu completamente para ver tudo organizado, tinha 
paixão em registrar, documentar com palavras e registros 
fotográficos como forma de organização.

As experiências de homens e mulheres, ao serem redimi-
das pela memória, criam condições para se escrever no 
presente os apelos do passado. Assim, a (re)construção 
das experiências permite refletir sobre seus significados 
nas ações da vida cotidiana onde a história transcorre. 
(Re)construir memórias permite que outras histórias 
sejam escritas. Infinitas historicidades são evocadas. 
Desse modo, pluraliza a presença dos sujeitos na cena 
social e histórica; rompe exclusões, dando à história um 
caráter plural, democrático, onde cada homem e cada 
mulher pode ver sua experiência de vida registrada como 
algo importante e como parte da história. (Saraiva s/d)

Seu Adelino nasceu as margens esquerda do Rio Caeté, 
no Seringal Guarani, na colocação Recreio, no dia 21 
de janeiro de 1930. Eram em dez irmãos. Recorda no 
nascimento do caçula da família, onde sua mãe realizou 
todos os fazeres de trabalho, retirou madeira e palha 
para construí um chiqueiro e depois de preparar o almoço 
tomou banho e entrou em trabalho de parto. 

Sua memória guarda muitas histórias, conquistas, 
sofrimentos e marcas da vida. Destaca que até hoje 
existe a união entre o povo e fala que isso é a coisa mais 
bonita que ele vê dentro da reserva. Mas faz uma reflexão 
sobre toda luta para criação da reserva como forma de 
mudança na vida das pessoas para melhor.

Ele percebeu que muitas vezes os próprios moradores 
desconhecem o valor e a sabedoria que eles possuem. E 
vê tanta gente da cidade indo em busca desses conheci-
mentos na reserva. Até hoje ele se encanta com a saudação 
das aves e o canto em forma de melodia de cada um e 
compara como um louvor a natureza, louvando o criador, 
até o urubu tem à sua maneira de cantar. 

Seu Adelino foi o primeiro fotógrafo da reserva e guarda 
não só em sua memória os acontecimentos da reserva, mas 
em inúmeros álbuns fotográficos. Philippe Dubois (1998, 
p.316), estabelece uma relação possível entre a fotografia e 
a memoria, e fala que "a memoria é uma atividade psíquica 
que encontra na fotografia seu equivalente tecnológico 
moderno", e fala da fotografia como uma "maquina de 
memoria". Ao olhar uma fotografia é importante valorizar 
o salto entre o momento em que o objeto foi clicado e o 
presente em que se contempla a imagem, porém a ocasião 
fotografada é capaz de conter o antes e depois. Além 
disso a memoria pode ser vista “como processamento de 
imagens perceptivas (um complexo de sons, sentimentos, 
cheiros, imagens) expressadas em palavras. Tal relação e 
confirmada na utilização de fotografias no memento dos 
depoimentos orais: a memoria e permeada por imagens 
e a fotografia e uma massa folheada por camadas de 
memorias” (LEANDRO, 2002, p.38).

Henry Giroux (2016) no livro Dicionário de Paulo Freire 
destaca que o conceito de memórias na abordagem 
Freiriana, que memória é considerada uma atividade 
humana que começa com a história, que é construído a 
partir da curiosidade intelectual, criando uma cultura 
do questionamento para a valorização de experiências 
como expansão do conhecimento.

Seu Adelino que completou 90 anos de idade (21/01/2019), 
ao ver as imagens e participar de vários momentos de 
diálogos, revelou como é bom conhecer as coisas boas 
da reserva que ele não sabia. Faz criar mais amor pelo 
ambiente. Chega a criar mais ânimo para viver. Diante 

disso, a experiência buscou na visão transdisciplinar os 
conhecimentos vão além das disciplinas, que estimulou 
o pensamento para formulação de memórias e vivências, 
na busca de estabelecer novas visões de acontecimen-
tos e implicações no mundo, interligando os saberes e 
conhecimentos. 

A antropóloga Regina Coelly Saraiva nos chama a atenção 
de que “a história também é a ‘ciência da identidade’.  Ao 
buscar o passado, são trazidas memórias de um tempo 
que revela quem somos e revela nossas experiências. 
A memória, em sua relação com a história, nos salva 
do esquecimento e da perda. Ela retém e preserva o 
tempo; transforma o passado em coisa viva, arraigada de 
experiências que revelam as ações dos sujeitos na história. 
Todos já ouvimos dizer que “um homem sem memória, é 
um homem sem passado”. (SARAIVA, s/d, p. 1).

Existe uma concepção enraizada de que a história é a 
ciência que estuda o passado e sua função seria o resgate 
do passado para nos ajudar a compreender o presente e 
o futuro. Saraiva (s/d, p. 1) nos diz que

A história ao (re)construir o passado assume um 
compromisso com o presente, levando os homens a 
fazer reflexões sobre suas próprias experiências como 
sujeitos coletivos, contribuindo, desse modo, para 
posicioná-los diante do futuro. Assim, podemos afirmar 
que a história é a ciência que estuda o passado, mas 
com o compromisso crítico de nos fazer compreender, 
questionar e tentar transformar o presente e nos dire-
cionar para um futuro que desejamos. Ver a história sob 
esse ponto de vista recupera sua dimensão política e 
emancipatória, tal como nos lembra a filósofo Walter 
Benjamin. (SARAIVA, s/d, p. 1)

Durante as atividades utilizando as fotografias, foi visível e 
possível desvendar identidades, saberes e fazeres próprios 
da cultura extrativista. Reconhecer nas narrativas o 
elemento capaz de permitir a compreensão do processo 
ativo de construção de significados sociais foram preciosos 
dados que surgiram nos diálogos entre os moradores 
durante a pesquisa.
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Ao trazer a questão da memória nesse estudo, vale 
destacar a reflexão de que o campo da história, ao ser 
ampliado, tornou-se possível reconhecer que memórias 
enquanto experiências é um importante instrumento para 
a história. Consideramos essas experiências nas oficinas 
fotográficas e nas leituras de imagens, o que resultou em 
proporcionar uma metodologia que busca (re)construir 
o passado, tornando-se possível se inserir no campo de 
interpretação da história, onde a memórias dos vários 
sujeitos, foram transformadas em sujeitos históricos. 
A história oral oferece uma vasta fonte de pesquisa da 
memória. Ao ouvir a comunidade extrativista, a história oral 
tornou possível reconhecer a história em suas múltiplas 
dimensões. Ela torna viva a relação entre a história, a 
memória e a identidade.

Como pesquisadora também trago minhas memórias. 
Mas musical de um compositor acreano muito famoso, 
Tião Natureza:

Ecoou pela mata afora
Cai a flor

E a seringueira chora
De Xapuri

Morre o Chico
O Chico Rei Seringueiro

Mas essa mata
Esse povo infeliz
Mas essa mata

O dia de fazer o Chico Rei
Seringueiro feliz

Essa memória traz uma retrospectiva sobre o meu 
mergulho na cultura extrativista. Contatos com outras 
Reservas Extrativistas, como a RESEX Chico Mendes, 
puderam ampliar a forma de pensar e agir dentro de um 
trabalho investigativo. Todo o conhecimento sensível 
gerado nos traz  a ideia de Morin (2000) que vê o mundo 
como um todo indissociável e propõe a abordagem 
transdisciplinar para a construção do conhecimento por 
meio das relações entre todo. 

Além da memória musical, destaco a memória visual 
resgatando o manejo de materiais sustentáveis como 
o látex da seringueira. Em 2018 realizei uma exposição 
fotográfica onde as imagens foram impressas em mantas 
produzidas pelos extrativistas da RESEX do Cazumbá, 
a partir do látex. Essa experiência gerou um desafio e 
uma esperança para que o seringueiro possa ter mais 
alternativas de produtos naturais, onde ele possa voltar 
a cortar seringueiras e produzir a borracha.

As mantas de borracha garantem a preservação das 
árvores, inclusive as centenárias, o que assegura 
que poderão continuar vivas gerando matéria prima. 
Comparando com o papel que precisa derrubar as árvores, 
rompendo, assim, o ciclo natural da vida. Podemos perceber 
claramente o potencial que as seringueiras podem contri-
buir para a sustentabilidade. Essa experiência nos remetem 
quando Gagnebin (1993) nos diz que devemos “fazer 
emergir esperanças não realizadas desse passado, inscre-
ver em nosso presente seu apelo por um futuro diferente. 
Para isso, é necessária a obtenção de uma experiência 
histórica capaz de estabelecer uma ligação entre esse 
passado submerso e o presente” (GAGNEBIN, 1993, p. 58).

A partir da relação em produzir as imagens e dar sentido 
a elas, foi possível achar o tesouro revelado sobre a 
cultura extrativista. Realizar uma exposição fotográfica 
com as mantas de borracha proporcionou redução de 
custos com molduras e dispensando vidros, pois ela é 
resistente a suor das mãos de visitantes que queiram 
sentir sua textura, resistente a umidade. São bem leves. 
Podem ser dobradas e demandam pouco espaço para o 
seu armazenamento. E um encantamento que provocou 
experiências estéticas.

As águas derramadas nas nossas memórias trouxeram 
mais que sentimentos, desaguaram mudanças sociais, 
novas alternativas de manejo sustentável da seringueira 
e valorização da cultura, onde os trabalhos com imagens 
despertaram diversas interpretações sociais. Além das 

interpretações de mundo, construídas a partir das experi-
ências na e com a cultura. Para Benjamin, é a memória 
que “arranca a tradição do conformismo”, procurando no 
passado, nas tradições, sementes de uma outra história 
possível. Para ele, a memória é a redenção da história. 
Esse é o maior desafio do trabalho com a memória, a 
possibilidade de ver a história ser reconstruída a partir 
de múltiplos olhares. (SARAIVA, s/d, p. 1)

Figura 161: Memórias Fotograficas. Aurelice Vasconcelos, 2016
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CONSTRUINDO DIÁLOGOS 
PARA ATRAVESSAR OCEANOS

O rio só chega no mar depois de andar pelo chão. 
O rio da minha terra deságua em meu coração.

Caetano Veloso

Figura 162: A cultura do olhar. Aurelice Vasconcelos, 2018

As águas do processo de construção desta pesquisa 
ganharam forças e correntezas devido os afluentes 
transdisciplinares presentes. O percurso foi longo e 
encontrou o acolhimento na Educação, por meio dos 
processos educativos e oficinas pedagógicas, na Arte, 
utilizando a fotografia como linguagem visual e, na História 
da Cultura, da população extrativista no Acre. E, com isso, 
conseguimos aprofundar conhecimentos sobre a experi-
ência socioambiental e práticas com base na antropologia 
visual, além de mergulhar no mistério de como a linguagem 
fotográfica foi uma aliada para revelar a cultura extrativista 
dos moradores da Resex do Cazumbá-Iracema. 

As vivências fotográficas na Reserva Extrativista do 
Cazumbá-Iracema, proporcionaram revelar a Floresta 
Amazônica e suas pessoas, atividades, trabalhos tradicio-
nais, casas, paisagens, animais, sorrisos, rugas, aconteci-
mentos, belezas, dificuldades, olhares sabores, cheiros, 
formas, texturas, brisas, sons naturais e ventos propor-
cionados pelos imensos galhos de árvores. Foram vários 
os quilômetros percorridos dentro dessa Resex, onde 
ocorreu uma importante aproximação com as pessoas e a 
escuta de muitas estórias, construindo, inclusive, amizades. 
Isto garantiu uma maior troca de informações, quebra de 
barreiras e confiança.

As águas ficaram bem inquietas durante todo o processo 
da pesquisa. Ao final surgiu a constatação que essa 
proposta vivencial conseguiu desaguar no oceano de 
conhecimentos e expandiu fronteira de saberes na socieda-
de. Foi necessário descobrir os pontos importantes como 
potenciais transformadores na comunidade.  

Toda a construção metodológica foi voltada a uma proposta 
provocadora para despertar reflexões e transformações 
na comunidade de Cazumbá-Iracema, onde partimos de 
pressupostos para analisar o processo de produções 
de imagens da comunidade e resultados alcançados. E, 
ainda, a partir das fotografias produzidas e as levadas 
pela pesquisadora, para as leituras de imagens e diálogos 

envolvendo histórias orais, possibilitou atingir de diversas 
formas a comunicação por meio da imagem.

As navegações em atividades de fotografias, educação 
ambiental e (con)vivências proporcionaram alcançar as 
transformações necessárias, a partir do momento que foi 
necessário mudar o foco da lente, em situações potenciais 
que surgiram no decorrer da pesquisa em campo. Foram 
muitas as oportunidades que surgiram, onde Catalão e 
Jabobi (2013) aconselharam que: 

A tomada de consciência crítica de nós mesmos e do 
mundo ao nosso redor nos convida para ressignificar a 
nossa trajetória e provocar mudanças no meio em que 
vivemos. Mas isto demanda abrir espaço para o tempo 
circular da contemplação e da reflexão. O tempo linear 
da cultura do consumo torna mais rasa a consciência 
dos acontecimentos, como uma intrigante metáfora 
do assoreamento que torna mais raso o leito dos rios. 
(CATALÃO e JACOBI, 2013, p.98) 

Com isso, formou-se uma grande bacia hidrográfica de 
conhecimentos durante os encontros que foram surgindo 
com cada morador da Reserva. Foi primordial a pesquisa 
conquistar aliados durante o percurso. Aproveitar ativida-
des de pesquisadores, eventos na escola, visitas a casa 
de extrativistas, cerimônias, reuniões, partidas de futebol 
e, então, se “infiltrar” para inserir as possíveis propostas 
metodológicas apropriadas para cada situação e público. 
Com essa forma de agir foi possível ampliar, de um modo 
geral, as expectativas da construção do estudo investi-
gativo. Estar atenta a cada peculiaridade do contexto nos 
comunitários, expandiu minha forma de pensar a ciência, 
despertou o papel e importância do pesquisador estar a 
serviço da sociedade como agente transformador.

Gutiérrez (2008, p. 97), afirma que “a vida toda deveria ser 
uma comemoração, mas para conseguir isso é importan-
te desfrutar de ocasiões específicas de celebração: 
nascimentos, colheitas, aniversários, acontecimentos 
históricos e ocorrências significativas do viver diário”. 
Cada estratégia metodológica desenvolvida no estudo 

proporcionou momentos de celebração com o criar, com 
o espaço, com as pessoas. 

Assim como o barco flutua nas águas, as imagens fluíram 
nos pensamentos, imaginação, criatividade, histórias, 
memórias. Onde possibilitou reflexões transdisciplinares 
com as ideias de autores que tratam da magia criadora 
que nos trouxeram o fio condutor das reflexões sobre 
antropologia visual, a experiência estética, a percepção, 
processos criativos, imaginação, sensibilidades, como 
destaca Stori (2003, p.12) sobre a importância de abrir 
nosso olhar para o “novo entendimento do que venha a 
ser o humano nas suas várias formas de agir e pensar”. 
E, assim mergulhamos e saciamos nossa sede nas águas 
extrativistas.

A partir das vivências desta experiência foi possível 
perceber uma enchente de envolvimento e sensibilidade 
da comunidade. Quando alguém traz novidades que 
despertam interesse, quando somos motivados e encora-
jados, quando nos sentimos tocados e reconhecidos, o 
conhecimento flui de forma natural. É como o movimento 
da água que segue seu percurso sem fronteiras e barrei-
ras. As informações se transformam em saberes e criam 
sentido em um contexto bem maior. 

Cada momento de convivência gerou acolhimento para que 
o outro se sentisse parte pertencente, protagonizando o 
próprio processo de construção de conhecimentos pelas 
trocas subjetivas e intersubjetivas, que se tecem. As 
relações entre corpo e mente se conectaram por meio 
dessas experiências, construindo-se assim uma rede 
de conhecimentos com significado e significância, na 
convivência harmoniosa consigo, com o outro e com a vida. 

O diálogo e as atividades propostas, a partir da experiên-
cia, foram meios de gerar questionamentos e construir 
conhecimentos acerca da cultura extrativista. Onde 
propiciou a compreensão da linguagem fotográfica e uma 
garantia de sua incorporação no cotidiano, como formas de 
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apoiar os processos de construção da identidade cultural.  
Descobrir quem somos e procurar compreender o modo 
de ser dos outros foram fundamentais no processo de 
construção das fotografias e da leitura das imagens da 
Reserva.

A antropologia visual percurso utilizado nessa pesquisa, 
enriqueceu o sujeito nas suas concepções de dimensão 
subjetiva e social.  Olhar imagens e ressignificá-las dentro 
de um grupo necessitou um respeito à diversidade e ação 
cooperativa. “John Collier Jr (1987) procurava a utilização 
da fotografia dentro da pesquisa antropológica que de 
certa forma, ambos os estudos levantaram questões que 
serviram de fundamentos para a formação da antropo-
logia visual” (LEANDRO, 2002, p.31).

Transpor as imagens fotográficas utilizando os conceitos 
de mediação trabalhadas por Paulo Freire, no campo 
educativo, foi um caminho metodológico bem apropriado, 
pois proporcionou um engajamento da comunidade, o 
que derivou bons resultados. Vale destacar que o termo 
mediação deriva do latim “mediare” que dentre outros 
significados é o de intervir. Significa, então, intervir de 
maneira pacífica, imparcial na solução de conflitos de 
forma dialogada dentro da comunidade extrativista.

A relação entre meio ambiente e educação para a cidadania 
assume papel cada vez mais desafiador, demandando a 
emergência de novos saberes para apreender processos 
sociais e riscos ambientais que se intensificam. As políticas 
ambientais e os programas educativos relacionados à 
conscientização da crise ambiental exigem crescente-
mente novos enfoques integradores de uma realidade 
contraditória e geradora de desigualdades que transcen-
dem a mera aplicação dos conhecimentos científicos e 
tecnológicos disponíveis. 

O principal eixo de atuação da educação ambiental deve 
buscar, prioritariamente, a solidariedade, a igualdade e 
o respeito à diferença por meio de formas democráticas 
de atuação baseadas em práticas interativas e dialógicas. 

Isto se consubstancia no objetivo de criar novas atitudes e 
comportamentos diante do consumo na nossa sociedade e 
de estimular a mudança de valores individuais e coletivos. 
(Jacobi, 2005). Refletir sobre EA nos leva a perceber sua 
abrangência. Além de despertar a consciência ecológica 
na sociedade, sensibilizando a todos para a compreensão 
da problemática ambiental e a importância da aquisição 
de novos comportamentos e atitudes, valoriza o papel da 
educação no seu esforço de formação dos novos cidadãos. 
Também atua principalmente na direção de alertar as 
pessoas a se preocuparem com a situação mundial no que 
se refere ao uso dos bens naturais do planeta. 

Brandão (2005) acrescenta que diante de qualquer contex-
to em que estejamos podemos vivenciar uma experiência 
de educação ambiental por meio de projetos, em que as 
pessoas podem se reunir em “círculos de experiências e 
de saberes”. Percebe-se que todos possuem de qualquer 
maneira algo que é seu, próprio e originalmente importan-
te. E o trabalho pode ser mais fecundo quando todos têm 
algo a ouvir e algo a dizer. Algo a aprender e algo a ensinar. 
Lugares de trocas e de reciprocidades de saberes, mas 
também de vidas e de afetos. 

A mediação pedagógica trilhada nesse estudo foi conduzi-
da de forma que proporcionou “facilitar diálogos com os 
saberes, respeitando-se a diversidade e as características 
de cada um dos participantes do processo educativo, 
aceitando-se cada aluno como um ser indiviso, com 
estilo próprio de aprendizagem e diferente forma de 
resolver problemas” (Santos e Sommerman, 2009, p. 33). 
Procurou-se visar, ainda, um aprendizado que propor-
cionou um processo de descoberta, experimentando 
atividades livremente, sem medo de errar, o que implicou 
a metodologia que estimulou os moradores a produzirem 
o próprio conhecimento. 

A abordagem transdisciplinar considerou os vários graus 
de contextualização que se fazeram presentes na interlo-
cução educativa. Santos e Sommerman (2009) enfatiza-
ram que não faz sentido o ensino que prioriza um único 

significado para todos os seus participantes. O importante 
foi levar em consideração a diversidade humana, que 
representou um dado que se impõe nas relações. Ao se 
trabalhar conceitos e práticas transdisciplinares, atitudes 
de compreensões da diversidade de modo de pensar foram 
construídas a partir de um outro olhar para desvelar a 
cultura que nos forma, ampliou horizontes e relativizou 
o que era tido como verdade única e indiscutível. Aceitar 
outros nos permitiu descobrir o que realmente eles têm 
de universais. (SANTOS E SOMMERMAN, 2009). 

Esses autores nos acrescentaram que a transdisciplina-
ridade pode ser mais bem entendida quando se fazem 
questionamentos acerca do sujeito, do ser humano, como 
o faz Leonardo Boff com sua metáfora sobre a condição 
humana. Facilita muito a compreensão quando, junto aos 
conceitos, faz-se uso de recursos didáticos: mitos, metáfo-
ras, artes e literatura em geral. O tema eleito deverá ser 
significativo para a comunidade escolar e para a região 
e ter sentido para os participantes. O tema transversal 
não pode ser imposto. (SANTOS E SOMMERMAN, 2009). 

O desafio foi possibilitar que os mais diferentes saberes, 
experiências e conhecimentos pudessem caminhar articu-
lados, por meio do diálogo de práticas e do prazer em 
trabalhar com diversas opções pedagógicas. No plano 
espiritual, as consequências do cientificismo também 
foram consideráveis. Um conhecimento digno deste nome 
só pode ser científico, objetivo. A única realidade digna 
deste nome era, naturalmente, a realidade objetiva, regida 
por leis objetivas. Todo conhecimento, além do científico, 
foi afastado para a subjetividade, tolerado no máximo 
como ornamento, ou rejeitado com desprezo como fantas-
ma, ilusão, regressão, produto da imaginação. A própria 
palavra “espiritualidade” tornou-se suspeita e seu uso foi 
praticamente abandonado. (NICOLESCO, 1999).

De acordo com Sorrentino (2000), foi possível identificar 
quatro elementos de temas e objetivos ligados ao fazer 
ambiental: biológicos, espirituais/culturais, políticos e 
econômicos. Os biológicos relacionam a EA à proteção, 

à conservação, à preservação das espécies, aos ecossis-
temas e ao planeta como um todo, à conservação da 
biodiversidade e do clima e a não degradação da natureza. 
Os espirituais/culturais nos dão a ideia de promoção 
do autoconhecimento e de conhecimento do Universo, 
resgate de valores, sentimentos, tradições e de nova 
ética fundamentada em valores como verdade, amor, paz, 
integridade, diversidade cultural, felicidade e sabedoria, 
visão global e holística. 

Acredita-se que este estudo possa tornar-se uma boa 
referencia para práticas de educação ambiental que 
envolva a linguagem fotográfica. Onde poderá, inclusive, 
gerar materiais educativos e informativos. Além disso, 
as oficinas fotográficas despertaram o interesse de 
dois jovens a documentarem a reserva e, futuramente, 
uma oportunidade para gerar renda financeira, além 
de perceberem a fotografia como produção científica e 
como hobby.
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QUANDO A ÁGUA 
SE TRANSFORMA EM VINHO 

Mas aqui tem um fenômeno interessante. O compor-
tamento do rio aqui é fantástico. O conhecimento dos 

rios, eu como amazônida tenho, não serve para este 
Rio. Pois ele tem influência do mar, apesar de não está 
tão perto dele. Mas ele enche e vasa de acordo com a 
maré. Por isso que durante o dia tem hora a água vai 

para direita, o ribeirinho chama água grande (cheia). E 
tem hora do dia que vai para esquerda, água pequena 
(vazante), desce para esquerda, em direção ao mar, o 

que é normal dos demais rios. Fantástico. 

Dom Altevir (2019)

Figura 163: O destino das águas. Rio Acre. Aurelice Vasconcelos, 2018

A metáfora da água como condutora do percurso para 
desvelar a vida que transborda no Rio Caeté, foi a mensagei-
ra e a matriz da vida e, consequentemente, um alerta a 
proteção deste recurso natural vital e crucial para a criação 
de comunidades humanas sustentáveis. E o vinho? Nos 
remete alegria, celebração, comemoração, degustação. E 
também, representa o sentido de transformação. Mesmo 
com sua mutação a água se mantém e se torna presença 
viva e constante. O colorido da a cor e a existência, assim 
como seus aromas e sabores que são desvelados a partir 
de uma exploração de sentidos. Assim foi a experiência 
gerada na reserva.

Foi um longo processo chegar aos resultados de uma 
transformação, assim como é a produção do vinho. É 
preciso escolher o tipo certo de suas uvas que serão 
plantadas, depois tem que regar cuidadosamente, colher, 
acolher as pessoas. É preciso do momento do desengace e 
esmagamento para retirada da essência, dos conhecimen-
tos, de perceber aquilo que será transformado. Os saberes 
são como a prensagem das uvas, que instiga e faz emergir 
dados, informações. E que se faz necessário a fermentação 
como momento de espera, reflexão, outras visões. Na 
produção novos olhares são criados a partir de uma 
clarificação e estabilização, com isso, outras construções 
que envolvem sensibilizações. A fase do amadurecimento 
é um processo fundamental para o autoconhecimento. O 
engarrafamento como (re)conhecimento da existência, 
culturas, rótulos. Garrafa objeto, como não deixar o homem 
se tornar objeto do mundo.

 No Manifesto da Transdisciplinaridade, Nicolesco 
(1999) nos diz que a

objetividade, instituída como critério supremo de 
verdade, teve uma conseqüência inevitável: a trans-
formação do sujeito em objeto. A morte do homem, 
que anuncia tantas outras mortes, é o preço a pagar 
por um conhecimento objetivo. O ser humano torna-se 
objeto: objeto da exploração do homem pelo homem, 
objeto de experiências de ideologias que se anunciam 
científicas, objeto de estudos científicos para ser disse-
cado, formalizado e manipulado. O homem-Deus é um 

homem objeto cuja única saída é se autodestruir. Os 
dois massacres mundiais deste século, sem levar em 
conta as inúmeras guerras locais, que também fizeram 
incontáveis cadáveres, não passam do prelúdio de uma 
autodestruição em escala planetária. Ou, talvez, de um 
autonascimento.  (Nicolesco p.4, 1999)

Ao longo da história os seringueiros eram vistos e tratados 
como objetos a serviço de uma mão de obra. Diante disso, 
foi importante trabalharmos com valores centrados na 
vida e se reconhecerem enquanto sujeitos históricos.

Os encontros a partir da convivência com os extrativistas, 
os proporcionara perceberam seu papel social e sua 
implicação no mundo, de forma dialogada. Esse processo 
é o que Paulo Freire chama de mediação. Segundo Adams 
(2016, p.256) “a mediação é constituída pelo processo 
e relações que constroem as culturas, a história, da 
transformação do mundo”. Diante disso, usar a mediação de 
mundo entre cultura extrativista e fotografia pode garantir 
um processo de trocas de saberes e aprofundamento 
da cultura local. Ainda, reforça que “a grande mediação 
pedagógica dos oprimidos se processa pelo engajamento 
na luta política realizada de forma solidária” (ADAMS 
2016, p.256) a partir dos vínculos estabelecidos entre a 
pesquisadora e a comunidade.

Quando as moradores ouviam parte desse estudo, lido 
pela pesquisadora, e conseguiam intervir e (re)construir  
a escrita com seus próprios argumentos foi crucial para 
percebermos uma pesquisa coletiva e participante, 
onde eles foram os protagonistas da verdadeira história 
apresentada. Ouvir moradores falarem que estavam 
ocupados fazendo pesquisa, mostrou o engajamento e 
vontade de fazerem parte do processo, tanto na produção 
de imagens fotográficas, contextualização das imagens e 
intervenções no texto da tese.

A vivência também com as crianças resultou em uma 
significativa experiência a partir das fotografias da 
borboleta azul. Foi uma metamorfose de conhecimen-
tos que gerou mudança do jeito de pensar e agir diante 
de práticas educativas. A borboleta é o simbólico da 

transformação, de um ser que rasteja em um ser que alça 
voos. O imaginário sobre a borboleta é ilimitado. Não há 
quem não volte a ser criança, não há quem não seja capaz 
de nutrir esperança. 

Enquanto professora foi visível uma ressignificação 
profissional dentro de minha atuação docente, a partir 
de um amadurecimento conceitual e epistemológico, 
repensando outras formas pedagógicas. Como artista 
no campo da fotografia mudei meu foco, valorizando o 
aspecto socioambiental da construção imagética. Criei um 
novo direcionamento fotográfico, tendo como inspiração 
o olhar das crianças. 

A principal metamorfose gerada foi a pessoal, onde me 
tornei uma pessoa mais humana, mais apaixonada pelas 
belezas naturais, com mais aprofundamento na espiri-
tualidade a partir de uma conexão com a natureza. Pude 
valorizar a escuta sensível como importante elemento para 
se relacionar e compreender o outro, criando inclusive, 
laços afetivos de confiança e amizade. Ter a oportunidade 
de olhar, conhecer e conviver com o outro.  Sendo o mais 
importante (re)aprender a dar valor ao simples, conhecer 
nas pessoas mais humildes e a essência do amor.

As águas que curaram minha febre e o meu físico, também 
curaram o meu espírito. As águas que saciaram minha 
sede, também limparam minhas veias, levando outros 
elementos a serem bombeados pelo coração. “A água 
desempenha um papel inesperado. O verdadeiro olho da 
terra é a água. Nos nossos olhos é a água que sonha” 
(BACHELARD, 1989, p. 33).

Durante todo o processo de pesquisa, ficou claro que 
tanto pesquisadora e moradores, intuitivamente (não 
sei), resolveram mostrar mais o lado positivo e as belezas. 
Porém, a RESEX possui muitos problemas que carecem 
de atenção, como a questão do descarte do lixo, invasão 
de pessoas de cidades vizinhas que praticam caça ilegal, 
desmatamento para formação de pastos e criação de gado, 
especulação das terras por fazendeiros, invasão de terras 
para assentamentos. Acredito que são tantas notícias 
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Figura 164: Madona de Cazumbá. Luciano Malanski, 2012

ruins, violências constantes, incentivos ao ódio, que esse 
estudo caminhou para o lado da esperança, do apego as 
coisas boas, da manifestação cultural, dos bons exemplos 
que inspiram gerações e, principalmente, a valorização do 
que há de melhor da vida.

Ao beber na fonte percebi que as imagens produzidas 
despertaram um modo criativo de intervenção e revelação 
do contexto e da cultura extrativista. Além de preencher 
lacunas existentes sobre as temáticas (sujeito, identi-
dade, processos do trabalho tradicional extrativista, 
cultura extrativista) e proporcionar ações inovadoras 
para a comunidade amazônica. Com isso, oferecer um 
aprofundamento com troca de saberes socioculturais e 
ambientais. De forma a apresentar a sociedade a cultura 
extrativista e o modo de vida tradicional, como fator 
de sensibilização para a relevância pedagógica, social e 
cultural. E o principal, despertar na sociedade a importância 
da cultura extrativista como herança cultural brasileira. 
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ANEXOS
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