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Resumo

Comunidades longínquas. Ausência de artefatos e minimização do consumo 

exacerbado da modernidade. O desejo que se espraia para além do dado da 

realidade. Expressões desse tipo estão presentes neste trabalho cujo foco são 

as representações sociais de escola construídas pelos moradores que 

margeiam as barrancas dos rios Môa e Azul, no município acreano de Mâncio 

Lima. Para tanto, utilizamo-nos do aporte metodológico de fotografias da 

realidade local como mote para entrevista semi-estruturada, e da observação 

do lugar enquanto moradora natural da região. A característica fundamental da 

moradia às margens desses rios é o fato de colarem papel nas paredes das 

casas formando um painel constante de retratos, imagens, letras e números 

por todos apreciados. Independente de saber ler ou não, há admiração pelo 

colorido das imagens, pelo traçado das letras, pelas coisas da cidade 

despertando desejo pelo saber escolar. O morador amazônico dessa região 

mantém uma estreita relação entre o pensar, o agir e o sentir em harmonia com 

a paisagem ideal revisitada pelo material gráfico que os atrai querendo saber o 

que existe para além das margens do rio, para além do horizonte das verdes 

matas. É uma vida permeada pelo imaginário em que se emoldura um quadro 

fundido e confundido pelo real e pelo sobrenatural, em que homens e deuses 

caminham juntos pela floresta, navegam pelos rios e buscam uma estética 

esfumada entre o real e o ideal. A Teoria das Representações Sociais difundida 

por Serge Moscovici (2005) e Jodelet (2001) guiaram nosso olhar na 

compreensão do que seja a escola para os moradores ribeirinhos dessa região 

bem como, para desvelar as relações que fazem entre o conhecimento 

veiculado por esta mistificação e seus conhecimentos cotidianos. Buscamos 

através da análise temática de conteúdo Bardin (2004), fazer emergir tais 

conteúdos agrupando-os em cinco categorias de análise. 

Palavras chave: Representações Sociais, ribeirinhos, conhecimento. 
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Abstract

Remote Communities. Absence of artifacts and minimization of the exacerbated 

consumption of modernity. The desire which spread beyond what reality can 

provide. Expressions like this are present in this paper which focus in the social 

representations of school built by residents who live at the riversides of Môa 

and Azul Rivers, in Mâncio Lima, Acre State. To do so, we used the 

methodological contribution of the semi-structured interview, observation of the 

place while a natural inhabitant of the region, and also photos analyses of local 

reality. A key feature of the riverside homes is the  glued paper on the walls of 

houses forming a panel set of portraits, pictures, letters and numbers for all 

appreciated. Regardless of whether or not read, there is admiration for the color 

of the images, the layout of the letters, and the things of the city awakening the 

desire to obtain school knowledge. The resident of this Amazon region 

maintains a close relationship between thinking, acting and feeling living 

harmonically with nature that connects them to the ideal landscape which is 

revisited by the graphic material that attracts wondering what exists beyond the 

shores of the river, beyond the horizon of green forests. It is a life entirely 

accomplished by the imaginary where exist a framed landscape merged and 

confused by the real and the supernatural, in which men and gods walk 

together by the forest, sailing by the rivers and seek a possible aesthetic 

between the real and ideal. The Theory of Social Representations spread by 

Serge Moscovici (2005) and Jodelet (2001) guided our gaze on the 

understanding what the school is and its representation to the riversides, as well 

to reveal the relation they practice with the knowledge that is spread by the 

mystification and the knowledge that is practice daily. Based in Bardin’s 

thematic analysis (2004) we tried to raise such contents combining them in five 

analysis categories.  

Key Words: Social Representations, Riversides, knowledge 
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os caminhos do Acre imitam as serpentes, que, 

desenvoltas, enroscam-se em curvas e traçados 

duvidosos, para ganhar velocidade e atingir suas metas. 

No interior da floresta, caminhos sob a mata, estradas de seringa, desvios, 

varadouros, são estratégias construídas para diminuir distâncias e aproximar 

destinos. A melhor expressão dos caminhos acreanos são os rios. Estes, 

serpenteiam por dentre a floresta, abrem espaço para o movimento e 

comandam a vida. Os rios são como uma fita métrica. Cada pedaço é marcado 

e nomeado em função de algum acontecimento ou aproximações possíveis 

entre os fatos e seus protagonistas. Lago da Onça, Porto da Aurora, Paraná 

Zumira, Pé da Serra, Belo Monte, Vai-Quem-Quer, Timbaúba, São Pedro... São 

nominações de lugares que trazem, em si mesmos, o registro claro da fé no 

santo, da personalidade do primeiro morador, o indicativo da localização 

geográfica na exata extensão do rio.

A chegada pelo rio produz surpresas maiores. A aproximação, lenta, 

apresenta uma paisagem cujo limite é o reencontro das paralelas no horizonte 

em que o céu e as águas parecem se abraçar. A paisagem das colocações1

avista-se ao longe, aparecendo aos poucos, preguiçosamente, aos olhos de 

quem se aproxima. Os barrancos são os portais de acesso entre o rio e “terra 

firme”. Na chegada, uma estreita “prancha” que liga o meio de transporte, o 

batelão, ao trapiche, se encarrega de estabelecer ligação entre o imaginário, a 

realidade e o quadro de moldura passa a ter outra dimensão. Quase sempre 

localizadas em terrenos altos, as colocações têm um padrão característico: um 

casario que circunda campos de gado, alguma casa que serve de escola, uma 

ou outra igreja. Quando muito, um espaço para reuniões da comunidade. Mais 

atrás uma mata densa que serve de moldura a esse modo de viver centenário 

e tão simples como a descida das águas no rio. 

Na extensão geográfica visualizada através do mapa abaixo fica a cidade 

de Mâncio Lima – Acre, lócus desta pesquisa. 

1 Conjunto de casas e do território que é explorado por elas, que formam a menor subdivisão 
de um seringal nativo. Pode-se referir simplesmente às casas. (ALMEIDA, 2002, p, 678).

O
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Como moradora natural da região amazônica e, nascida no São 

Domingos, uma dentre tantas outras nomeações manciolimenses, trago 

marcas do lugar acreano/amazônico, caboclo, pobre, brasileiro. De certa forma 

ouvi dos entrevistados que me ajudaram nesta pesquisa, o que vivi. São as 

árduas tarefas da agricultura, entremeadas às tarefas escolares, que não se 

colocam superiores aos afazes domésticos. Não sou ribeirinha, nem tão pouco 

urbana de nascimento. O São Domingos, lugar de onde vim, era uma extensa 

área de terra rural afastada do Centro, o que já deixou de ser, com os ares do 

progresso. É mais um dos bairros que compõe o município de Mâncio Lima – 

Acre, cuja população segundo dados do IBGE2 é de 13.753 habitantes. 

Distante 700 km da capital Rio Branco e 34 km de Cruzeiro do Sul segunda 

cidade do Estado. Ao norte, limita-se com o Amazonas. Ao sul e oeste, com o 

Peru. A leste, com Rodrigues Alves e a Noroeste com Cruzeiro do Sul3. Mâncio 

Lima é o ponto mais extremo a oeste do território brasileiro e conta como uma 

área de 4.672 km².

2 Dados obtidos no site: http//www.ibge.gov.br. São dados da população residentes, em 1º de 
Abril de 2007, segundo os municípios. 
3 Dados obtidos através do site: http//www.ac.gov.br/regionais.
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Da infância, entre tantas lembranças, impõe-se a do longo quintal 

arborizado, das fruteiras, do igapó, onde era freqüente a pescaria, da rotina do 

trabalho agrícola e dos banhos nos igarapés, fonte de lazer e espaço de 

trabalho doméstico feminino, como a lavagem da mandioca, o tratamento dos 

bichos mortos. Vale lembrar que estes, hoje, se transformaram em córregos já 

quase sem água e sem vida, morrendo um pouco a cada dia com a poluição e 

a devastação das florestas.

É a partir dessa vivência em minha cidade natal, das andanças pelos 

principais rios de Mâncio Lima, o fato de ter me tornado professora nesse 

espaço tão diverso, formando professores, que se dá minha implicação com o 

objeto desta pesquisa, qual seja, as representações sociais de escola 

construídas pelos ribeirinhos. Na verdade, o fio condutor deste trabalho é 

perpassado por toda uma implicação pessoal com o objeto de estudo e com a 

arte de viver no interior da floresta acreana. Nosso trabalho se configura, a 

partir do desejo de compreendermos mais especificamente, como os 

moradores que margeiam as barrancas dos rios Môa e Azul, localizados no 

município de Mâncio Lima – AC constroem os sentidos atribuídos à escola e 

como esses se articulam na relação destes moradores com o conhecimento 

escolar.

Tal necessidade de compreensão nasceu quando, em nossas andanças 

pela região, conhecemos mais o cotidiano destes habitantes, suas moradias, 

modos de vida, formas de organização do ambiente familiar e coletivo. Intrigou-

nos o fato de usarem recortes de livros e revistas para forrarem as paredes 

internas de suas residências, formando coloridos painéis, cheios de imagens e 

de textos escritos. Assim, nos ocorreu as seguintes questões: qual o 

significado desses painéis para os moradores? Por que colam papéis nas 

paredes? Desde quando há esta prática? Por que as imagens de santo 

sobressaem às profanas? Que relações estabelecem entre o material colado 

nas paredes e o mundo da escrita e da leitura? Quais são as motivações 

encontradas para querer aprender a ler e escrever? O que esperam da escola? 

Para estes sábios moradores, na arte do devir, os rios e a florestas lhes 

bastam? Partimos do pressuposto de que, esses papéis, uma vez expostos 

como um painel constante, exercem algum significado para além daquele de 

proteção das intempéries da natureza ou dos simples ornamentos. 
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Diante das questões, delineamos os objetivos a serem perseguidos com 

intuito de clarear nossa perspectiva de trabalho. 1) Compreender como se 

configura a representação social de escola para os ribeirinhos; 2) Averiguar 

como tal representação se constitui enquanto guia de ação para os ribeirinhos; 

3) Entender os significados dos materiais gráficos colados nas paredes das 

casas dos ribeirinhos; 4) Apresentar aspectos da história dessa população que 

se forma a partir dos seringais e ganha novos contornos com os movimentos 

sociais locais. 

Imbuída do desejo de cercar o objeto de estudo, utilizamos, como aporte 

metodológico, a entrevista semi-estruturada e fotografias da realidade local, 

usadas, principalmente, como mote desencadeador de falas, por 

corroborarmos com Mauad (2004) quando nos diz que, 

Nunca ficamos passivos diante de uma imagem fotográfica: ela 
incita nossa imaginação, nos faz pensar sobre o passado a 
partir do dado de materialidade que persiste na imagem. Um 
indício, uma fantasia, talvez uma ilusão que, em certo momento 
da história, deixou sua marca registrada, uma espécie sensível, 
da mesma forma que as marcas do sol no corpo bronzeado, 
como lembrou Dubois (s/d.: 55). Em determinado momento 
aquilo existiu diante da objetividade fotográfica, diante do olhar 
do fotógrafo, e isso é impossível negar. (MAUAD, 2004, p. 35). 

Olhando uma figura e/ou fotografia é possível falar sobre ela, descrevê-la, 

criar idéias, tanto sobre os aspectos visíveis, quanto sobre os intertextos. É 

como se esta imagem testumanhasse a própria existência redesenhando o 

devir de um povo e de um tempo marcados para sempre na história. Mauad 

(2004), ao falar sobre cultura visual e imagem técnica afirma: 

Desde as últimas décadas do século XIX a percepção visual do 
mundo foi marcada pela utilização de dispositivos técnicos para 
a produção das imagens. A demanda social foi se ampliando 
ao longo do século XX, a ponto de podermos contar a sua 
história por meio das imagens técnicas, notadamente a 
fotografia. Sendo assim, as imagens técnicas na sua dimensão 
de documentos monumentos da história contemporânea devem 
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ser trabalhadas a partir da ampliação da noção de testemunho. 
(op. cit. p. 20). 

Testemunhar algo é viver ou ter vivido diante de uma situação. É ter 

presenciado um fato que lhe autoriza a falar dele, do momento, da história, de 

um tempo. Por isso, a imagem fotográfica testemunha a presença da escrita 

nestas comunidades ribeirinhas, testemunhando também o desejo de um 

tempo presente posto que em tempos passados, talvez não coubesse o sonho 

que se sonha diante das imagens, dos papéis colados nas paredes, como 

testemunham nossos entrevistados. Os que conhecem a realidade dos 

seringais testemunham com palavras, gestos, expressões, ao deparar-se com 

o resultado do clique da máquina que registra a realidade. Aos que apenas 

vêem as fotografias dão um testemunho amparados por esta técnica moderna 

que se concretiza como um documento. Mauad (2004).

O contato, através das fotos, com pessoas conhecidas favoreceu essa 

aproximação destemida na arte de falar da vida, dos desejos, das 

necessidades, das dificuldades. Falas estas que nos remetem à coragem de 

enfrentar o desconhecido, aos devaneios e aos sonhos do querer conhecer 

algo para além do dado, da realidade visível. Tais falas nos comunicam o medo 

e a coragem que os fez seringueiros para enfrentar a vida e os faz agora 

ribeirinhos, apenas, desde a falência dos seringais. Lima (2001), ao se referir 

aos aspectos históricos de ocupação do Acre no boom da borracha nos conta 

que,

O caboclo consegue superar os males: as doenças que 
enfraquecem a segurança e a esperança; a fumaça que faz o 
leite se transformar em borracha faz com que a pneumonia e 
tuberculose tomem de conta do pulmão; outra doença 
provocada pela falta de tudo; lembrança da família que ficou a 
sua espera e a certeza de que esta espera é como o círculo 
vicioso do corte da seringa, interminável; lembranças que ficam 
turvas à sua visão sombreada pelo oco do mundo; pela dívida 
contraída antes da chegada ao seringal; pela presença do seu 
dono, o seringalista; solidão, a falta de uma companheira, pois, 
via de regra, só se financiava a vindo do homem sem a família. 
E, desta forma, o seringueiro de origem de várias paragens se 
recupera e se faz encantar tristemente com a perspectiva de 
fazer triunfar o tão longe Brasil, e assim reconstrói a si e faz o 
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Acre. Conforme Cunha (1986), o imigrante a despeito do meio, 
torna-se virtuoso no final de uma luta tórrida que fez sucumbir 
aos efeitos do meio àqueles que representam um número 
maior do que os sobreviventes. (LIMA, 2001, p. 31). 

Esse retorno ao passado é dito sempre na expressão “no tempo do 

seringal” no “tempo da borracha”. Tempo este em que as labutas diárias 

pareciam intermináveis. Tempo em que não se podia freqüentar a escola; 

tempo da obediência servil aos patrões; tempo em que reinava o analfabetismo 

em larga escala, pois era preciso trabalhar. Com isso, não sobrava tempo para 

conhecer as letras, os números; deixando de saber o que o patrão escreve em 

seu borrador4.

Revisitar a memória dos ribeirinhos implica na extração de lamurias e 

ressentimentos, mas também de relatos positivos, do gosto pela pacata vida 

nos altos rios. São situações de “contentamento descontente”, “da dor que 

desatina sem doer” como nos versos de Luiz de Camões. Contentes pela 

tranqüilidade do lugar, pelas belezas naturais, pela abundância da caça; 

descontentes pelo descuido do poder público que se despeja sobre os 

moradores de comunidades longínquas e de difícil acesso como é o caso 

destes moradores. Não é simplesmente um amor, é antes, porém, uma 

necessidade.

A história da vida ribeirinha, contada por várias vozes, escritores e 

moradores segundo Lima (2001) constitui uma polifonia de fios que teceram 

com riqueza a sua história, o jeito de viver e de compreender o mundo desse 

grupo de brasileiros. Por isso e apesar disso consideramos a entrevista como a 

forma metodológica mais apropriada ao propósito a que se destina este 

trabalho. As vozes precisam ser ouvidas para, através delas, se encontrar as 

tramas da construção dos sentidos atribuídos à realidade e a seus objetos, tais 

como a escola. Ao possibilitarmos o espaço da fala a quem sempre calou 

podemos dar uma contribuição para saber de fato o que os moradores querem, 

pensam, sonham. É nosso desejo ver atendida as reivindicações destes povos, 

principalmente as da escola como via de acesso a um futuro por eles 

4 Borrador é o caderno em que o patrão anota as compras feitas pelos seringueiros.  Estes, por 
sua vez só podem aviar-se no barracão do patrão ao qual estão vinculados, somando-se 
assim, dívidas intermináveis dados os elevados preços das mercadorias. 
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idealizado. Tal perspectiva se deve ao foto de historicamente, ser a escola 

considerada um instrumento social de difusão do conhecimento científico; de 

libertação do obscurantismo; do desvendamento dos traços da escrita. 

Como forma de acessar as representações sociais de escola utilizamo-

nos da análise do conteúdo expresso nas entrevista, difundida por Bardin 

(2004) e Franco (2005). Captar os significados não é nada fácil. Exige 

desprendimento, atenção redobrada, tempo disponível. Apresentamos, na 

tessitura deste trabalho, a análise de 30 entrevistas, cujos participantes foram 

assim selecionados: 15 moradores do rio Môa pertencentes às comunidades 

Zumira, República e Socó; 15 moradores do rio Azul compreendendo as 

comunidades Bom Jesus, Nova Lição e Barro Vermelho. Ressalte-se ainda que 

os moradores estão identificados por nomes fictícios a fim de dar confiança e 

sigilo quanto a exposição dos mesmos. 

Não queremos, no entanto, o anonimato do desejo, pois, segundo 

Moscovici (2005, p. 66) ao nomear algo, nós o libertamos de um anonimato 

perturbador para dotá-lo de uma genealogia e para incluir em um complexo de 

palavras específicas, para localizá-lo, de fato na matriz da identidade de nossa 

cultura. Nomear os desejos manifestos nas palavras e nas ações das pessoas 

que participaram deste trabalho, portanto, sujeitos desta pesquisa é nossa 

meta. Para Moscovici, no entanto, 

O que é anônimo, o que não pode ser nomeado, não se pode 
tomar uma imagem comunicável ou ser facilmente comunicável 
a outras imagens. É relegado ao mundo da confusão, 
incertezas e inarticulações, mesmo quando nós somos 
capazes de classificá-lo aproximadamente como normal ou 
anormal [...] dar nome, dizer que algo é isso ou aquilo – se 
necessário inventar palavras para esse fim – nos possibilita 
construir uma malha que seja suficiente pequena para impedir 
que um peixe escape e desse modo nos dá a possibilidade de 
representar essa realidade. O resultado é sempre algo 
arbitrário mas, desde que um consenso seja estabelecido, a 
associação da palavra com a coisa se torna comum e 
necessária. (MOSCOVICI, 2005, p. 66 - 67). 

O anonimato das pessoas, neste caso, é preservado. Contudo seus 

anseios e necessidades, não. A manifestação de seus pensamentos, dos 
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sonhos de outra vida perpassa os fios que conduzem este enredo. A 

representação social, que é um conteúdo mental, não pode ser anônima. Ela é 

a representação do desejo manifesto de um grupo que se constrói ao longo da 

história. É, na verdade, um marco que comanda a vida sobre outros 

paradigmas, outra forma de pensar e articular a cotidianidade. 

Sendo assim, apresentamos a estrutura sob a qual se desenrolará o 

descortinar das significações encontradas ao longo deste trabalho. No capítulo 

primeiro, Do labirinto à descoberta: construções e desconstruções sobre o 
campo de investigação... apresentamos uma panorâmica contextualização 

sobre os ribeirinhos que conosco construíram esta dissertação. Assim, fazemos 

uma introdução sobre os aspectos simbólicos e concretos que contribuem para 

que os moradores das barrancas dos rios dêem gozo e zelo à vida nos 

seringais que dista horas ou mesmo dias da cidade. A Teoria das 

Representações Sociais também já encontra terreno demarcado nas primeiras 

aproximações que trazemos. Principalmente, no que se refere às funções das 

Representações Sociais apontadas por (Abric 1998), no processo de 

construção subjetiva sobre a realidade. 

O capítulo segundo versa sobre Os ribeirinhos e suas relações com os 
saberes. Viver no interior da floresta é como se fosse uma espécie de 

autorização para que os moradores construam estratégias outras de 

sobrevivência na selva, bem como as diferentes formas em que celebram a 

arte de viver. Ali precisam harmonizar-se como a natureza, com os mistérios 

que ela encarna, com o desconhecido consolidando uma vida de 

aprendizagem. Desde cedo aprendem a nadar, a caçar, a pescar. Vivenciam 

de perto o poder da crença no rezador, na medicina da floresta. Tais vivências, 

andanças e errâncias destes moradores do interior da floresta os fazem 

grandes em suas comunidades e miúdos diante da cidade. Isso, porque a 

cidade vive hoje um tempo mais veloz. A era em que tudo se descarta em 

função de um novo que surge a cada instante. Era do consumo exacerbado, do 

exagero, da competitividade e da tecnologia. Aos moradores ribeirinhos que 

nem televisão têm, sobra o medo e angústia de um saber pouco valorizado em 

relação aos homens da cidade, à cultura urbana. E em contraposição a esta, 

vivem imersos numa cultura da qual o tempo tem ritmo lento e coordenado com 

a vida da floresta e seus rios. 
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No capítulo terceiro, Tecendo história através das imagens, fazemos a 

discussão teórica e metodológica que nos serviram de cerco ao objeto de 

investigação. Das várias audições às entrevistas criamos e recriamos as 

categorias temáticas cujas falas, dos participantes, nos mostram as 

representações sociais de escola e a própria escola como veleidade do futuro. 

O apego aos santos como uma espécie de proteção e de esperança, dado o 

sofrimento de se viver no interior da floresta. Discutimos, ainda, o desejo 

manifesto por estes moradores de ultrapassarem os limites da geografia, 

cercada pelos rios e pelas matas. Dados, estes, que nos revelam sentidos da 

vida ribeirinha que atravessam a compreensão do conhecimento, escola, 

estudo; que se contrapõe àqueles que consagraram na modernidade, 

principalmente quando se trata da relação com o saber da ciência, a eles 

negado, obrigando-os a exercitar uma curiosidade natural diante do universo 

dado pela floresta e do conhecimento tradicional. 

Desvelando tramas e redes em busca de sentido é o nosso quarto e 

último capítulo em que trazemos as aproximações que nos foram possíveis 

encontrar sobre as representações de escola, bem como as dificuldades de 

acesso ao processo de escolarização pelos ribeirinhos. As redes de 

significação que se tecem e se constroem com a história e com ela também se 

desfazem e mudam ganhando outras formar em busca das representações que 

comandam a vida. Desse modo, estabelecemos a relação floresta/urbano, 

sagrado/profano, escola/conhecimento/trabalho que são, sobretudo, categorias 

que perpassam a tessitura deste enredo. 
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_______________________________________________________________ 

Do labirinto à descoberta: construções e 

desconstruções sobre o campo de investigação... 
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O tempo se revela acima de tudo na natureza: no 
movimento do sol e das estrelas, no canto do galo, nos 
indícios sensíveis e visuais das estações do ano. 

Mikhail Bakhtin Mikhailovitch  
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Os ribeirinhos no contexto da realidade amazônica 

s moradores da Amazônia, como já reza a longa 

tradição representacional sobre a vida idílica da selva e 

como impõe a realidade da floresta, vivenciam 

situações de contato com a natureza constantemente. A situação geográfica de 

Mâncio Lima se faz cortada por rios, matas virgens, cachoeiras naturais, 

serras, animais selvagens, populações tradicionais, que são tão naturais aos 

seus moradores quanto um volante a um motorista profissional. Ali, quando o 

dia amanhece e o sol assume a sua posição de astro rei, trava-se a bela luta 

entre a força das águas e o arbítrio do sol. Este último, pelo menos nos meses 

de maio a outubro, época do verão acreano, parece vencer. Seus raios 

contagiam os moradores, que ao cantar do galo – logo na primeira hora do dia, 

já estão em pé. Claro que por lá, especialmente nos altos rios, se deita cedo. 

Afinal, a luz que alumia o interior denso da floresta depois do sol se pôr é ainda 

a lamparina regada a querosene5.

Os rios a que me refiro são: o Rio Azul e Rio Môa. O rio Azul – principal 

afluente do Rio Môa apresenta-se com a característica de um rio perigoso. 

Segundo os moradores, há uma forte correnteza que exige muita atenção dos 

navegantes, uma vez que suas águas são escuras. É fundo e de pequena 

largura, ladeado por uma floresta densa, que se debruça sobre o mesmo, 

beijando as águas e se despindo aos viajantes, que podem coletar as espécies, 

como se toda a flora fosse um jardim de mistérios e eventos intermináveis.  

Uma colocação aqui, outra ali, às vezes numa distância que dura mais de uma 

hora até se avistar o próximo morador. O rio Môa diferencia-se, por ser a 

estrada que leva moradores e viajantes para conhecerem as cachoeiras da 

Serra do Divisor – um dos mais belos pontos turístico do Acre. É um rio de 

maior largura comparado ao outro, mas que também impõe suas dificuldades 

aos navegantes. No verão, por exemplo, fica tão raso que os viajantes 

5 O querosene é usado para abastecer diariamente as lamparinas, posto que, energia elétrica 
por lá é coisa rara. Apenas nos períodos de campanha eleitoral os candidatos sobem os rios 
munidos de um gerador que, numa espécie de improviso, estendem um fio elétrico com bicos 
de luz que clareiam os terreiros das colocações onde fazem seus comícios e deixam sua 
mensagem aos moradores-eleitores em troca do voto.  

O
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precisam descer da pajola6 para desencalhá-la dos bancos de areia que se 

formam em seu leito. Segundo debates sobre o aquecimento global, as secas 

dos rios amazônicos, como as do Rio Môa, são parte do reflexo da ação 

desenfreada dos homens na exploração dos bens naturais. O rio, contudo, 

ainda é o único caminho destes povos. Loureiro (2001), ao referir-se às 

peculiaridades da região amazônica consoante à distância entre uma 

colocação e outra e sobre o isolamento que os aflige, salienta as vias de 

instigação ao imaginário destes povos e de seus visitantes. Para o autor, 

A Amazônia que sempre se constituiu para os viajantes e 
estudiosos um espaço delimitado da geografia e cultura, 
tornou-se também uma extensão ilimitada à instigações do 
imaginário. Por esta via prazerosa, o homem da Amazônia 
percorre pacientemente as inúmeras curvas dos rios, 
ultrapassando a solidão de suas várzeas pouco povoadas e 
plenas de incontáveis tonalidades de verdes, da linha do 
horizonte que parece confinar com o eterno, da grandeza que 
envolve o espírito numa sensação de estar diante de algo 
sublime [...] contudo, a Amazônia não é uma região fácil de 
definir e delimitar, a começar pela plurivalência de sentido do 
termo que a nomeia, que tanto pode significar uma bacia 
hidrográfica como uma província botânica, um conjunto político 
como espaço econômico (LOUREIRO, 2001, p. 69). 

Envoltos numa nuvem de mistérios, matas, rios e sonhos moram pessoas 

simples, amigáveis e receptivas. A pequena casa fica sempre em cima de um 

barranco. Coberta de palha tecida pelos próprios moradores, nem sempre tem 

porta para dividir o espaço privado que os acolhe depois de um dia intenso de 

trabalhos e buscas. Como descreve Ferrante (2007, p. 21), em algumas casas, 

a divisória dos quartos não é mais do que um pano encardido, a guisa de porta 

na entrada do quarto, feito de quatro paredes de paxiúba7 a pique amarradas 

com embiras. 

6 Pequena embarcação que também pode ser chamada de canoa. Geralmente é feita de 
madeira bem leve como cedro ou visgueiro para deslizar velozmente rio acima, rio abaixo com 
os passageiros acomodados entre suas próprias bagagens. Assim, viajam expostos ao sol e à 
chuva, acomodados de tal forma que possibilita um contato rústico com a fauna e flora.  

7 Palmeira da Amazônia. Quando aberta pelos lavradores ribeirinhos, funciona como tábua de 
textura irregular, ligada por fibras – material bastante utilizado, principalmente em lugares onde 
não há condições de beneficiamento de madeira. 
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As canoas dançam com o balanço das águas e, ao mesmo tempo em que 

servem como único meio de transporte para as populações ribeirinhas, servem 

igualmente, de brinquedo para as crianças que desde a tenra idade são 

desafiadas a aprender a remar e pegar o timão do motor8, conhecer o rio e 

dominar o instrumento de navegação que se dispõe. Tal brinquedo também 

estimula o mergulho nas águas, forçando a aprendizagem da natação, para 

que as crianças não corram o risco de morrer afogadas. Ali mesmo, onde 

ancoram as canoas, na subida do barranco fica o banheiro, algo improvisado – 

uma prancha de madeira apenas, sobre forquilhas tiradas da mata. Além do 

trabalho de higiene pessoal, o “porto”, como é chamado o ponto do rio mais 

próximo das casas, serve para serviços domésticos, quando as comadres 

falam dos acontecimentos e das novidades do dia anterior, do visitante que 

aportou, das mensagens que ouviram no radinho de pilha. Riem, conversam, 

trabalham e divertem-se com isso, enquanto adornam seu imaginário sobre a 

criação e o criador, a vida que tem e a vida que querem ter. Os filhos mais 

velhos adentram a mata com seus pais em busca dos alimentos e de cuidar 

das plantações. A aprendizagem se dá pela prática do observar e do fazer. 

As mães, com as meninas, cuidam das roupas, de ariar as panelas, da 

limpeza da casa, de preparar o rancho. Além de assumirem o trabalho 

doméstico, muitas das mulheres que entrevistei também se embrenham nas 

estradas de seringa9 para colher o látex e preparar a borracha ou mesmo na 

labuta dos roçados, cujas mãos calejadas do terçado e da enxada exibem o 

orgulho de ser mulher agricultora, seringueira, ribeirinha. A mãe é mulher brava 

e guerreira, que na companhia do marido, ou mesmo sozinha, procura dar 

conta do sustento familiar, de repassar os ensinamentos de mulher forte e 

destemida. Segundo Lima (2001), 

8 Pegar o timão do motor assemlha-se a pegar o volante de um carro. Na verdade, quem pega 
o timão do motor é o motorista do barco. Esta atividade requer um conhecimento tanto do leito 
do rio quanto do manejo do próprio motor fixado na polpa da canoa.
9 Trilho quase imperceptível, sobre folhas e raízes, dobra aqui, endireita ali, abaixa a cabeça 
acolá para evitar galhos e lianas, ia ligando, no mistério da floresta, uma seringueira a outra. Às 
vezes a selva fecha-se tanto sobre ela que dir-se-ia pisar-se barroca ensilvada (LIMA, 2001, p. 
158). Na Amazônia as seringueiras não estão dispostas linearmente. São plantas que brotam 
na mata de maneira desordenada tendo o seringueiro que demarcar as trilhas – caminhos por 
onde percorre da primeira a última árvore sangrando-as para extrair dela o látex e preparar a 
borracha. 
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A mulher da mata, no percurso de suas dificuldades, não se 
encolhe em si mesma, ao contrário, ergue-se ao ruído e a 
desordem, à necessidade de realimentar o conhecimento, 
também pela via dos sentidos. Enfim põe-se esguia para dar 
um abraço que exibe com maior exuberância e beleza da 
harmonia plástica, o movimento de acolher, aquecimento 
afetivo, a química do amor [...] que suporta o riso do 
desconhecido, o mistério do incognoscível [...] que abre mão da 
repetição normativa, reatualiza valores antigos, reduz a 
intolerância, prefigura a eterna metamorfose das formas reais 
ou imaginárias que permitem dialogar com o mundo. (LIMA, 
2001, p. 118). 

Carmozinda é o exemplo vivo do que seja a mulher ribeirinha que não 

freqüentou a escola por não ter tido a liberdade de estudar. Quando quer saber 

o significado dos traços grafados nos papéis que cola nas paredes de sua 

casa, recorre aos seus filhos que freqüentam a escola na comunidade onde 

moram. Nesse sentido, os filhos assumem a condição de lentes que enxergam 

as letras e as traduzem para a mãe analfabeta. Com seus filhos e sem marido 

embrenha-se na mata em busca do sustento das crianças no cultivo da roça.

Essa paisagem de matas, mitos, lendas e sonhos, é apresentada por 

Loureiro (2001), como uma paisagem mágica. Para ele, 

A paisagem amazônica, composta de rios, floresta e devaneio, 
é completada pelo caboclo como uma dupla realidade: a 
imediata e a mediata. A imediata, de função material, lógica, 
objetiva. A mediata, de função mágica, encantatória, estética. A 
superposição dessas duas realidades se dá à semelhança do 
que acontece com um vitral atravessado pela luz: ora o olhar 
se fixa nas cores e formas; ora na própria luz que os atravessa; 
ora, simultaneamente nos dois. Na interpretação e 
interdependência entre paisagem imediata e mediata atua o 
devaneio. Um devaneio que estabelece os contornos do 
sfumato10 estetizante e poetizador da visualidade. Dessa 
maneira, o homem contempla uma realidade imediata 
iluminada pela realidade mediata [...] o olhar não se confina no 
que vê. O olhar, através do que vê, vê o que não vê. Isto é, 
contempla uma realidade visual que atravessa os sentidos 

10 Segundo Loureiro (2001, p 49) o sfumato é uma palavra italiana que significa esfumado, zona 
indistinta, vaporosa, difusa ou esbatida no sombreado dos desenhos. No desenho é um efeito 
produzido pelo uso da estopa, em vez de pincel. O desenho fica com a sombra esbatida. O 
conceito tem sua origem na teoria e prática artística de Leonardo da Vinci sobre a pintura. O 
sfumato (esfumado) é a fusão dos personagens do quadro com a natureza, resultando em algo 
que confere uma unidade profunda ao trabalho e uma relação de empatia entre natureza 
humana e natureza cósmica.  
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práticos e penetra numa outra margem do real [...] 
(LOUREIRO, 2001, p. 122). 

O isolamento geográfico ao qual estão subjugados por natureza, estes 

homens e mulheres ribeirinhos da região amazônica, não os impede de pensar 

estratégias para driblar o que a vida lhes nega. É tarefa de quem desce o rio a 

cada final de mês, por exemplo, ir aos correios das cidades em busca de 

catálogos/vitrines – materiais impressos, com os quais é possível adornar seus 

lares, transformando as paredes de suas casas num imenso painel de retratos, 

imagens, letras e números apreciados por todos. Diante dessa visão, estranha 

ao olhar do visitante desavisado, parece existir uma sede pelo saber das letras, 

dos sentidos que elas exercem quando se juntam em forma de texto, uma vez 

que a leitura possibilita aos que dela desfrutam, viagens mundo à fora; sonhos 

que não se concretizam, lugares que se vê, mas não se alcança, imaginários, 

cujos horizontes não conhecem limites. Tais imagens facultam aos moradores 

ribeirinhos um olhar que desejam ver mais do que lhes é dado, procurando 

captar o que não se dispõe visualmente em busca, quiçá, de descobrir a 

plenitude do invisível. Neste sentido parece vislumbrar uma vida e um 

conhecimento de uma realidade para além da floresta, além do rio.

O retrato do grupo populacional pesquisado apresenta de forma diversa 

onde varia escolaridade e idade conforme é possível verificar no apêndice A. O 

grupo, que por vezes, denominamos de atores sociais ou participantes deste 

trabalho é composto de 30 participantes, sendo 15 moradores do rio Môa e 15 

do rio Azul. O critério de escolha dos mesmos se deu pelo fato de serem 

pessoas que vivem às margens dos rios, cuja idade e escolaridade autorizam a 

falar, de si, de seu grupo e da vida. Foram entrevistados 14 homens e 16 

mulheres com idade que varia entre 15 e mais de 61 anos. Quanto à 

escolaridade dos mesmos, temos a seguinte demonstração: três analfabetos 

do rio Môa e três do rio Azul, quatro participantes que assinam o nome11, sendo 

dois de cada rio. Três alunos que estão freqüentando EJA no rio Môa e dois do 

rio Azul, um aluno que estuda a 7ª série no rio Môa e dois no rio Azul. 

11 Há aqui uma especificidade. Estes moradores definem-se como quem sabe assinar o nome, 
mas não sabem ler ou dizem ler pouquinho, portanto não se consideram analfabetos. Outro 
fator relevante é que metade deles aprendeu a grafar seu próprio nome fora da escola.
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Participantes que têm, ou estão cursando Ensino Médio são cinco do rio Môa e 

seis do rio Azul. Participantes com graduação, apenas um, do rio Môa. 

Amazônia: Imaginário e representações sociais 

Falar das representações sociais de escola pelos ribeirinhos significa, 

antes, compreender a implicação dos mesmos na constituição dos 

conhecimentos difundidos pela própria escola. Isso porque entendemos que, 

no interior da floresta, há um conhecimento que permite a comunicação entre 

os membros do grupo em que se articulam os saberes que se circunscrevem 

no contexto das relações sociais. Tais conhecimentos oriundos do senso 

comum são, sobretudo, conhecimentos que estão sendo criados e re-criados 

em nossas sociedades. Para Moscovici (2005, p. 60), o senso comum é a 

ciência tornada comum. 

As representações sociais são construídas a partir de condicionantes 

históricos e sociais, de acordo com o grupo que pertencem as pessoas. Assim, 

pressupõe-se que os ribeirinhos constroem as representações de escola a 

partir do contexto em que vivem, do significado que a escola tem para cada 

uma dessas pessoas e para o grupo como um todo. As representações, por se 

tratarem de um conteúdo mental, são geradas através das comunicações e das 

elaborações destes indivíduos. Cada morador encontra uma motivação 

particular para querer aprender a ler e escrever, que é, ao mesmo tempo, 

demarcada por construções coletivas.  

Chico Mendes12, por exemplo, disse em uma entrevista concedida ao 

professor Pedro Vicente Costa Sobrinho (1997), que queria aprender para 

deixar de ser enganado pelo patrão que, ao vender mercadorias aos 

seringueiros, anotava o dobro da compra, deixando-os sempre na 

dependência, sem saldo no barracão. O saber do senso comum que é o saber 

válido para estes povos da floresta parece assim, se complementar a um outro 

saber oriundo da escola – o saber das letras. Neste sentido, mesmo no seio 

12 Chico Mendes foi um líder sindical conhecido internacionalmente pela garra com que 
defendia os seringueiros acreanos contra a exploração dos patrões, um escudeiro defensor da 
floresta. Como todo filho de seringueiro aprendeu a ler tardiamente. Em Sobrinho (2001, p. 80) 
está grafada a entrevista que concedeu dias antes da emboscada que o levou à morte em 22 
de dezembro de 1988. 
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das matas permeadas de mitos, crença, hábitos e lendas, os moradores, pelo 

contato que estabelecem com pessoas da cidade, têm aflorada a sua 

imaginação, gerando em si mesmos novos desejos de querer conhecer algo 

que a vida lhes negou pela condição de submissão às normas patronais e pela 

configuração geográfica de onde habitam. Sobrinho (1992, p. 40) enfatiza que 

o sistema vivenciado pelos seringueiros recrutados no Nordeste e 

encaminhados aos seringais da Amazônia “engendrou um dos mais perversos 

sistemas de exploração da força de trabalho. O homem ao penetrar as duas 

portas que levam ao paraíso diabólico dos seringais, abdica as melhores 

qualidades nativas e fulmina-se a si próprio, a rir, com aquela ironia 

formidável”.

Permeados pelas vias do imaginário, estes homens e mulheres, 

desejosos de saber mais, se consolidam enquanto grupo e passam a construir 

valores outros que os identificam, seja pela afirmação de uma identidade 

cultural válida, seja pela necessidade de empreender as lutas para o 

enfrentamento dos processos de exploração. Estes processos, nos altos rios e 

seringais do Acre, têm configurações específicas, delineadas pelos “coronéis 

de beira de barranco”, com suas estratégias de dominação pautadas pela 

ganância e que, para se impor, não abrem mão da violência.

A partir da Amazônia, a figura de Chico Mendes ganhou sentidos 

múltiplos. Sua luta pela preservação da floresta e pela construção de um 

modelo de desenvolvimento sustentável, possivelmente se desenha a partir 

dos próprios ingredientes da cultura local. Talvez possa se falar de uma certa 

singularidade das pessoas que moram nos seringais, definida especialmente 

pela receptividade e simplicidade com que recebem os viajantes. 

Diferentemente dos centros urbanos onde nos amedrontamos com pessoas 

desconhecidas que batem à nossa porta, os seringueiros ribeirinhos, ainda que 

timidamente, querem saber de quem se trata, porque está ali e o acolhe 

oferecendo-lhe do que têm. Chico Mendes, por exemplo, diz que é a partir 

deste contato tímido, caboclo e humilde que consegue aprender a ler, escrever 

e desencadear um processo de busca por escola para os filhos dos 

seringueiros. O trecho da entrevista citado no apêndice B, parte de uma 

entrevista concedida pelo seringueiro Chico Mendes ao professor Pedro 

Vicente Sobrinho, do Departamento de Ciências Sociais da UFRN, retrata bem 
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as expectativas, as motivações e as estratégias utilizadas por seringueiros para 

adquirir contato com as letras.

Para outro morador, a motivação para aprender a ler e escrever veio a 

partir da vergonha que sentiu quando foi convidado por um vizinho para ser sua 

testemunha no Fórum. Este morador, aluno da professora Rosa, contou a ela 

que “olhou pra ele, olhou pra um canto, olhou pra outro e disse: mas eu não 

posso porque não sei assinar o meu nome”. De volta à sua comunidade, 

matriculou-se no MOVA (Movimento de Alfabetização) desenvolvido no Estado 

do Acre. “Era uma escolinha perto, ele estudava à noite. Durante o dia ele ia lá 

pra escola e ficava olhando pro quadro e ficava horas e horas lendo aquelas 

palavras e ia pra casa e ficava olhando as revistas, os livros e tentando soletrar 

aquelas letras. Hoje ele já sabe escrever o nome e aos poucos está 

aprendendo a ler”.

Já Belmiro ressente-se por não ter tido oportunidade de estudar e hoje 

reclama a falta que lhe faz não saber ler e escrever. Sua frustração, patente, 

parece ser o motivo pelo qual canaliza suas energias para o estudo dos filhos, 

para que estes tenham a possibilidade de uma vida diferente da sua. 

Possibilidade esta antevista principalmente pelas vias do saber escolar, do 

saber das letras, da possibilidade de desvendar os códigos da escrita, cujos 

desafios os faz deslocar das margens do saber da tradição ao conhecimento 

científico. Assim se expressa o morador: 

Eu vejo a escola como uma possibilidade de arrumar um 
emprego melhor. [...] hoje eu perdi chance de muitos empregos 
[...]. Até ontem mesmo o gerente lá da GR mandou uma carta 
lá pra casa - (é que eu sou amigo dele de futebol) - [...] 
mandando perguntar se eu queria trabalhar [...] que eu 
mandasse meu currículo que ele ia me colocar. Eu fui lá, 
conversei com ele, dizendo que eu num podia porque eu num 
tinha meus estudo completo.  Se ele quisesse o da minha 
mulher! [...] Ele foi pediu pra eu levar. Fui e deixei lá. Perdi 
outra chance de trabalhar na Guasco, pra ser um operador das 
máquinas lá.  Mas tinha que pegar o manual pra ler, tá 
entendendo? Perdi o emprego também. Já perdi vários 
empregos. Trabalho como vigia ganhando um salário, à noite – 
serviço prestado. Então, era pra mim trabalhar só o dia e à 
noite tá em casa, tá entendendo? Mas não. Tô arriscando 
minha vida porque preciso. É ruim, é triste não saber ler. Por 
isso, dou um duro pra que meu filho vá pra escola. Vou deixar, 
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vou buscar. Meu empenho todo é neles, tá entendendo? 
Porque vai ser o futuro deles lá na frente. Já que eu num tive 
oportunidade, que meu pai e minha mãe – tudo analfabeto não 
ligaram pra mim.

Na verdade as motivações para aprender a ler e escrever vão sendo 

geradas à medida que as necessidades vão surgindo. Desse modo, é possível 

visualizar nestas três falas as perspectivas individuais e como os desejos vão 

se delineado. Trata-se, não de um desejo, fruto do acaso, mas oriundo das 

conversas, dos diálogos e das possibilidades vivenciadas e sentidas, que 

reforçam benefícios do desvendamento dos códigos da escrita, da necessidade 

que se tem de saber que os pensamentos se traduzem também pela arte do 

escrever. Para tanto é preciso libertar-se da mancha do analfabetismo, imposto 

pelas condições sociais e históricas do país, ao longo de uma tradição de 

abandono das classes populares. 

Nos altos rios do Acre, a identificação do valor do conhecimento científico, 

parece não se desenhar a partir de uma apologia às esferas abstratas do 

pensamento, que coloque a ciência acima das outras formas de explicação do 

universo, mas a partir dos aspectos práticos e até imediatos dos efeitos do 

saber sistematizado. Quero dizer, com isso, que a validade do conhecimento é 

percebida quando da aquisição de um bem, como um emprego, uma melhor 

desenvoltura junto a certos órgãos, uma melhor leitura de mundo, que permita 

uma intervenção transformadora da realidade. Vale que se diga, que, na 

perspectiva dos ribeirinhos, o conhecimento só se valida mediante as 

alterações qualitativas que é capaz de produzir na vida de cada um. Isso se 

percebe nas conversas do dia a dia, nas quais se verifica uma nova forma de 

pensar a realidade, as condições sociais, econômicas e culturais em que estão 

inseridos. Vejamos que, embora para Chico Mendes, para o aluno da 

professora Rosa, assim como para Belmiro, as motivações sejam diferentes. É 

possível dizer da articulação palavra-ação aliada à figura de um outro. Este 

outro é aquele que aparece como visitante da comunidade, que traz notícias da 

cidade e dos benefícios da escrita para as pessoas, uma vez que, quem não 

sabe ler, assemelha-se a um cego que passa pelos caminhos e não enxerga o 

colorido das flores, apenas sente o seu perfume. Assim, também o analfabeto 
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se delicia com as informações quando estas são traduzidas. Enquanto isso não 

acontece, adornam seus lares com imagens e letras, e não desfrutam das 

informações ali contidas, apesar de aguçarem ainda mais seu imaginário. Lêem 

as imagens, figuras e retratos com sonhos de um dia poder desfrutar das 

maravilhas expressas nos painéis ali expostos. 

Neste sentido, as palavras, a troca de idéias, constituem-se como 

elementos desencadeadores e articuladores de sentido e significados. Para 

Bakhtin (1992, p. 41),

As palavras são tecidas a partir de uma multidão de fios 
ideológicos e servem de trama a todas as relações, em todos 
os domínios. É, portanto claro que a palavra será sempre o 
indicador mais sensível de todas as transformações sociais, 
mesmo daquelas que apenas despontam, que ainda não 
tomaram forma, que ainda não abriram caminhos para os 
sistemas ideológicos estruturados e bem formados. A palavra 
constitui o meio no qual se produzem lentas acumulações 
quantitativas de mudança que ainda não tiveram tempo de 
adquirir uma nova qualidade ideológica, que ainda não tiveram 
tempo de engendrar uma forma ideológica nova e acabada. A 
palavra é capaz de registrar as fases transitórias mais íntimas, 
mais efêmeras das mudanças sociais.  

Neste trabalho, a palavra se caracteriza como uma fonte. Foi nossa 

possibilidade de acessar a compreensão de como se configuram as 

representações de escola construídas pelos ribeirinhos e expressas através da 

própria palavra, materializando-se nas ações, vez que as representações, 

como enfatiza Abric (1998), é “um guia para a ação”. 

Tais representações se modificam e se reestruturam com o novo saber 

que vai sendo incorporado ao discurso e às práticas dos grupos sociais. 

Consoante a isso, vemos em Abric (1998) que, 

Toda representação é uma forma de visão global e unitária de 
um objeto, mas também de um sujeito. Esta representação 
reestrutura a realidade para permitir a integração das 
características objetivas do objeto, das experiências anteriores 
do sujeito e do seu sistema de atitudes e de normas. Isso 
permite definir a representação como uma visão funcional do 



33

mundo, que, por sua vez, permite ao indivíduo ou ao grupo dar 
um sentido às suas condutas e compreender a realidade 
através de seu próprio sistema de referências, permitindo, 
assim, ao indivíduo, de se adaptar e encontrar um lugar nesta 
realidade. (ABRIC, 1998, p. 27). 

O autor salienta ainda que, 

A representação não é um simples reflexo da realidade.  Ela é 
uma organização significante. E esta significação depende, ao 
mesmo tempo, de fatores contingentes (as circunstâncias, 
como diz Flament) – natureza e limites da situação, contexto 
imediato, finalidade da situação – de fatores mais globais que 
ultrapassam a situação em si mesma: contexto social e 
ideológico, lugar do indivíduo na organização social, história do 
indivíduo e do grupo, determinantes sociais, sistemas de 
valores. (ABRIC, 1998, p. 28).

Do lugar que cada pessoa ocupa na sociedade, dos papéis sociais por ela 

desempenhados, bem como das situações perante as singularidades dadas, é 

que podemos inferir as mudanças. Estas decorrem das escolhas e da 

tonalidade com que proferem seus discursos. A representação social constitui-

se como uma organização cognitiva latente e ao mesmo tempo inconsciente 

que se manifesta na comunicação e nas ações práticas de cada pessoa. 

Diferentemente da representação social, temos a opinião. Esta se caracteriza 

como algo pensado, uma espécie de organização do pensamento frente a uma 

pessoa ou grupo a depender do relacionamento que estabelecemos com eles, 

assim como da posição social ocupada no momento. Neste caso, a opinião 

pode ser construída por cada um de acordo com o que pensamos que o outro 

tem de expectativas sobre o nosso posicionar-se diante de algo. Enquanto a 

representação social encontra-se na encruzilhada, entre o social e o 

psicológico – na “construção do sujeito sobre o objeto e não na sua 

reprodução”. Como enfatiza Santos (2005, p. 25), a opinião é conscientemente 

elaborada de acordo com o que supomos que o outro gostaria de ouvir.

Para que haja representações sociais de escola nas comunidades 

ribeirinhas, por exemplo, é necessário antes haver um movimento no sentido 
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de saber isso, porque não se representa o que não se conhece, nem o que 

não nos é importante. Identificar a escrita enquanto elemento inteligível, 

conceituá-la para ser compreendida em seu repertório de conhecimentos, 

significá-la a partir de outros elementos de referência, associá-la a contextos e 

outros significados é o que queremos dizer quando insistimos na função de 

saber na construção das representações sociais. 

Saber o que é a escrita, quais suas funções sociais, em que 

circunstâncias e em beneficio do que e de quem é usada e que usos e práticas 

são desencadeados a partir da aquisição desta habilidade, são dimensões 

próprias desse saber. Esse processo de tomada de consciência sobre a 

importância de saber escrever, vai se tecendo, nos altos rios do Acre, à medida 

que os movimentos sociais vão viabilizando processos de esclarecimentos 

juntos aos povos da floresta. Esses movimentos instalam paulatinamente nos 

ribeirinhos a necessidade da escola, que não está dada. Impõe-se a 

necessidade da tessitura da escola, que se borda nas lutas, reivindicações e 

embates sociais, sendo a escrita uma arma de libertação das amarras 

trapaceiras dos patrões.

A escrita que hoje trafega pelos rios, nem sempre esteve presente por lá. 

Antes, era objeto de poder, usado de formas escusas. Quem sabia ler por 

estas bandas era o “doutor”. Doutor da escrita que reconhece as letras e as 

traduz. Assim como os médicos curam seus pacientes identificando a fonte ou 

a dor e prescrevendo medicamentos, o doutor traduz as letras que compõem 

as cartas e bilhetes de amigos, namorados e parentes, dando-lhes vida alegre 

ou triste, a depender do escondido às sombras das marcas gráficas das letras. 

Enquanto o doutor lê, contagia o imaginário de homens e mulheres, levando-os 

àqueles lugares e situações escritos nas cartas e traduzidos em palavras pela 

voz de outrem. 

Sendo as representações um guia para a ação, é a partir delas que se 

estabelecem os comportamentos sociais a que homens e mulheres encontram-

se implicados pelo saber do senso comum e pelo saber da ciência. No dizer de 

Jodelet (2001, p. 26) as representações sociais são estudadas articulando-se 

elementos afetivos, mentais e sociais e integrando – ao lado da cognição, da 

linguagem e da comunicação – a consideração das relações sociais que 
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afetam as representações e a realidade material, social e ideativa sobre o qual 

eles têm de intervir. 

Representações Sociais e suas funções 

Abric (1998) apresenta quatro funções da Teoria das Representações 

Sociais assim especificadas: função de saber, função identitária, função de 

orientação e função justificadora. Para o autor a função de saber é uma 

função cognitiva que permite compreender e explicar a realidade. Refere-se a 

um saber prático do senso comum. É este saber que, 

Permite que os atores sociais adquiram conhecimentos e os 
integrem em um quadro assimilável e compatível com eles 
próprios, em coerência com seu funcionamento cognitivo e 
valores aos quais eles aderem. De outro lado, eles facilitam – 
eles são a condição necessária para a existência da 
comunicação social. Elas definem o quadro de referência 
comum que permite as trocas sociais, a transmissão e a 
difusão deste saber ingênuo. Elas são a manifestação do 
esforço permanente do homem para compreender e 
comunicar, esforço, o qual, Moscovici (1981) acredita ser a 
essência mesma da cognição social. (ABRIC, 1998, p. 28-29). 

Tal função engendra nos homens e mulheres ribeirinhos uma 

compreensão idealizada da leitura e da escrita, como algo que os libertará de 

uma condição de cegueira que não deixa ver o que o patrão escreve em seu 

borrador, o que está grafado quando precisa assinar um documento, a recusa 

em um emprego pela inaptidão para realizar as tarefas que exigem leitura e 

escrita. Esta possibilidade de recobrar a visão se origina no conhecimento 

acumulado no cotidiano de suas relações entre o mundo da floresta e o mundo 

urbano, que o saber da escrita é que lhes possibilitará a entrada em uma 

melhor condição de vida, já que seus conhecimentos por si só não são 

suficientes para tanto. O conhecimento escolar neste sentido diz respeito a 

uma descoberta e a uma construção lenta, paulatina e transformadora, que 
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para se consolidar, precisa colocar-se em outro patamar, diferente do das 

aventuras normais, como saber nadar, plantar, caçar, cortar seringa. A 

experiência do conhecimento escolar, se realiza nas relações sociais e grupais, 

e é partir destas que incorporamos novas formas de ver e entender o mundo 

que nos cerca. E é também nestas relações, que sentimos a necessidade de 

um saber mais que nos permite a interação com os outros e que aprimore 

nosso ser no mundo.

A função identitária para Abric (1998), “além da função cognitiva de 

compreender e explicar situa os indivíduos dentro do campo social permitindo a 

elaboração de uma identidade social e pessoal”. O dizer-se mulher agricultora, 

pescadora, que mesmo sem a companhia masculina dá conta do sustento das 

crianças e da educação dos mesmos pondo-os na escola para não vê-los 

crescerem “burros”, identifica estas mulheres como guerreiras e destemidas em 

busca da sobrevivência e pertencentes a um grupo específico. Mesmo sabendo 

que situações semelhantes existem mundo a fora, tais mulheres se constituem 

mulheres da floresta ao articularem diversos elementos neste constituir-se: a 

braveza do roçado, as madrugadas em que se suprimem o sono para cortar 

seringa, o trabalho sobre o sol que arde, horas a fio no timão do motor para 

chegar à cidade, tarefas para quem tem uma vida entremeada com a natureza, 

assemelhando-se a ela na braveza dura da vida.  Isso não significa dizer que 

sejam habilidades impossíveis de serem adquiridas, mas a princípio amedronta 

os iniciantantes cuja vida se pauta a partir de outros paradigmas. 

Estes povos, que de tudo fazem nos seringais, não sabem o que fazer 

quando têm que trabalhar na cidade. Félix nos conta do sofrimento e do 

esforço desprendido quando sua mulher adoeceu na madrugada escura e 

calada do seringal. A despeito das dificuldades do isolamento, para Félix, “a 

vida lá é boa porque não está no meio da zoada, da bebida e do desaforo das 

pessoas”. Morar nas margens dos rios tem suas vantagens, mas, por outro 

lado, é uma vida permeada de dificuldades, embora estas não diminuam o 

apego e a saudade dos que saem. Vejamos o relato melancólico do ribeirinho 

expulso de sua colocação pela necessidade de sobrevivência familiar: 
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Eu saí do seringal, posso te dizer, quase que obrigado porque 
minha mulher adoeceu, né? Nós tava desmanchando um 
roçado e nós terminemo de jantar e tinha uma ruma de massa 
imprensada quando ela começou a dizer que tava com uma 
coisa ruim. Eu disse: rapaz é porque tu tava com fome e 
terminou de jantar. Mas não era não. Com pouco tempo ela 
começou a provocar sangue. Daí já passemo a noite acordado 
com ela [...]  se não fosse isso eu ainda tava lá. É a minha 
terra, a terra que eu gosto [...] quando meu filho vem aqui, e a 
gente fica conversando, eu fico quase chorando com vontade 
de ir com ele e não posso. Minha mulher não pode ir e agora 
meus filhos estudando eu não posso tirar da aula porque é o 
futuro deles.  

A melancólica descrição do seringueiro, pontuada de paixão e saudade 

das coisas do rio alia-se a ausência de trabalho e de perspectivas de vida na 

cidade. Neste caso particular, o homem encontrava na mata e nos rios o 

sustento da família. “Na cidade tudo é comprado. Se o camarada não tiver 

dinheiro, não come. Quase não tem trabalho para quem não sabe ler.” De que 

serve agora sua espingarda, já que também não tem bichos para serem 

caçados? De que vale os utensílios de pesca, se os rios urbanos 

transformaram-se em pequenos córregos poluídos? De que vale um terçado, 

uma enxada e um machado se não há terra para cultivar?  As inquietações 

próprias da mudança para a cidade não escondem, contudo, a aposta numa 

vantagem especial: a possibilidade da escola como um caminho para o futuro. 

É como se o saber ler constituísse condição sine qua non para arranjar 

emprego e sobreviver. 

Diferentemente da situação masculina e da regulação familiar, há nos 

seringais a situação das mulheres que também conduzem a vida nas barrancas 

dos rios: pescam, plantam, colhem, comandam o barco na descida para a 

cidade. E, contentes ou não, cantam e contam os fatos e feitos, celebram a 

vida, mas manifestam desejos de querer algo mais. Para Lima,

A mulher oriunda dos confins do mundo, da floresta acreana, 
faz o percurso de Lilith e se torna o resultado da unidade de 
suas estações, encarnando-a numa nova condição feminina. 
Esta forma de ser mulher representa, na verdade, um eco do 
passado longínquo, sem esquecer o tempo mais recente, 
resgatado num momento de profunda dificuldade, o momento 
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em que se separa dos domínios masculinos. A Lilith do interior 
das matas faz indagações, dialogando consigo mesma sobre 
os mistérios da alma, da carne, do amor e da morte, do 
feminino e do instinto, restituindo-nos idéias, emoções e 
vontades perdidas nas ‘ars’ do somente racional. Nunca dá 
respostas prontas e acabadas. Leva-nos a adentrar na sua 
complexa realidade, cujo conteúdo é sombreado pelo olhar 
vigilante. Ressurge, por entre as curvas da espiral do domínio, 
transpassando épocas, subvertendo conceitos oficiais, para 
recriar o seu próprio modo de viver. (LIMA, 2001, p. 13). 

Para os homens e mulheres da floresta o contato destemido com o solo e 

com a mãe natureza os encoraja e os faz homens e mulheres temerosos dos 

mitos e lendas das matas cujo objetivo, ainda que os moradores não se dêem 

conta disso, parece ser a própria proteção da floresta. O respeito pelos 

mistérios ali contidos os faz temer e ao mesmo tempo se harmonizar com a 

mata, com os rios, com os bichos – pedindo licença à mãe d’agua e a mãe da 

mata para usufruir as suas benesses. Um caçador que desobedeça às leis 

naturais ali contidas será castigado pelo seu desrespeito: ou ficará panema13

ou será surrado pelo caboclinho14 ou mesmo posto para correr assustado com 

o batedor15.

13 Uma espécie de azar dado ao caçador por alguém da comunidade que, desavisado, 
descuida os ossos do bicho jogando em lugares proibidos pela “ciência da caça”. Para Souza 
(2002, p. 83), os mais supersticiosos caçadores seringueiros acreditam na existência do 
panema. Situação em que ficam azarados para matarem caças. Não conseguem matar 
nenhum animal na floresta. Fazem pontaria. Atiram e erram. Não enxergam o animal a sua 
frente. Passam bastante tempo para conseguir carne de caça. Acreditam profundamente no 
azar de um caçador com panema. Por isso tentam evitar as situações que a causam. É 
extremamente constrangedor um caçador panemado. Os caçadores seringueiros evitam doar 
carnes de suas caças às pessoas invejosas. Os invejosos podem enterrar os ossos do animal 
no fogão de barro ou até mesmo jogá-los na privada. Podem chegar ao extremo de realizar 
suas necessidades fisiológicas sobre esses ossos. Tudo isso são fortes motivos para panemar 
um seringueiro caçador. Outros caçadores não permitem que mulheres gestantes comam de 
suas caças. Isso dá panema. Da mesma forma acreditam que um homem picado por cobra 
pode até morrer se for visitar uma mulher nesse estado. Para a cura, para voltarem a ser bons 
caçadores fazem remédios do mato. Pegam o tipi, a pena da Nambu Azul, o cabelo do 
porquinho do mato, o cabelo de veado, colocam dentro de uma panela. Fervem. E recebem o 
vapor, a fumaça da mistura. Após isso estão novamente habilitados às suas caçadas. 
14 Segundo os moradores ribeirinhos, o caboclinho é um fiel protetor das matas. Uma figura 
incomum que circula pela floresta intimidando caçadores. Açoita os desobedientes das normas 
e regras da natureza. A pessoa castigada fica com o corpo todo dolorido. Dizem até que as 
marcas do acontecido ficam registradas pelo capim amassado onde o corpo foi jogado e 
surrado pelo caboclinho da mata. 
15 O batedor segundo os moradores ribeirinhos participantes desta pesquisa, constitui-se num 
mistério que os intriga. É uma batida forte. Se o morador desobedecer às leis naturais tipo: ir 
caçar na sexta-feira-da-paixão ele logo será punido pelo batedor. Este assusta e põe para 
correr os desobedientes. Os mais atrevidos insitam-no dizendo: “vem bater mais perto”. E ele 
vem! A pancada fica mais forte à medida que se chama para bater mais próximo. Chega a 
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A identificação desses grupos se registra pela singularidade dos mesmos 

diante da vida. Estes homens, mulheres e crianças que se harmonizam, 

querem ao mesmo tempo ser identificados como alguém que sabe para além 

da floresta. Querem suas casas adornadas com coisas das cidades. Por não 

ter tinta para pintar as paredes das casas, aproveitam o papel que têm para 

adornar seus lares. Ressaltamos aqui que as paredes das casas dos 

ribeirinhos quase sempre são erguidas sobre paus roliços tirados ali mesmo na 

mata, enquanto a paxiúba serve de assoalho e separação dos espaços, 

quando há: quarto de dormir, sala e cozinha.  

Comunidade República – Rio Môa. 
Foto: Aldecy Lima – Setembro de 2004.

A imagem da casa acima representa aquilo que os ribeirinhos são. Aquilo 

que a vida lhes permite ter e usufruir. A engenharia simples, equivale também à 

simplicidade dos hábitos e costumes locais, que, se por um lado deixa a 

desejar no quesito conforto, não poupa bem-estar, uma vez que os esquemas 

de proteção requeridos nas casas urbanas são completamente desnecessários 

bater nos pés do camarada. Os moradores se assustam e se intimidam diante do mistério de 
tal batida, uma vez que não vêem nada, apenas se ouve o barulho forte. É como se fosse a 
mãe da mata pondo os desordeiros para fora de seu espaço. 
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nas margens dos rios. Os ribeirinhos abrem mão de paredes fechadas, de 

muros, cercas e divisórias complexas. O exemplo típico das moradias 

ribeirinhas compõe-se de uma cobertura de palha, que eles próprios recolhem 

da mata e tecem formando o que denominam de “panos de palha”, que servem 

para cobrir a moradia protegendo-os do sol e da chuva. Esse tipo de cobertura 

dura aproximadamente três ou quatro anos, tendo em seguida que ser trocada, 

dado o desgaste natural que passa a incomodá-los com as constantes goteiras 

nos períodos de chuva.

Na cidade, por exemplo, este tipo de moradia não se adequaria, dada à 

visita inoportuna de vândalos. Nos seringais, impulsionados pelas condições 

econômicas e culturais locais, distinguem-se pelas suas particularidades. Ainda 

há o hábito da vizinhança e de receber, de bom grado, os visitantes que 

aportam, oferecendo-lhes espaço em seus casebres para “passar a rede” 

(expressão corriqueira, típica da linguagem ribeirinha que significa armar a 

rede, que é o tipo de acomodação para dormida mais usada nos seringais, 

tanto pelos moradores quanto pelos viajantes dada sua praticidade em 

transportar). Ali dormem com o eco dos bichos noturnos sentindo o friozinho 

das madrugadas e despertando logo cedo ao raiar do sol, com o qual a floresta 

ainda orvalhada os recebe prontamente para as rotinas diárias. 

Quando se fala da identidade ribeirinha, as idéias que nos vêm à mente, 

principalmente a mim, enquanto moradora natural da região amazônica são: a 

colagem de papéis nas paredes de suas casas, o contato harmonioso com a 

natureza, os saberes e imaginários que os inscreve como sujeitos da mata. Lá, 

os papéis constituem-se num imenso painel exposto sempre para ser 

apreciado, para protegê-los do frio nas madrugadas, que passa nas frestas da 

parede de madeira e/ou paxiúba. Ressaltemos, entretanto, que não é qualquer 

papel que é colado nas paredes – apenas os mais significativos, chamativos 

pelo colorido do desenho ou da expressão dos artistas, dos políticos, dos 

santos. Papel em branco serve, dentre outras coisas, para fazer cigarro, 

escrever bilhetes/cartas, menos para ficar exposto na parede.

Aliada à função identitária, Abric (1998, p. 29) apresenta também, a 

função de orientação – elas “guiam os comportamentos e as práticas”. A 

identidade demarcada se constitui em elementos articulados num todo 

coerente que vai guiar a ação e as práticas destes moradores a partir de 
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marcadores de pertencimento que foram elaborados coletivamente e 

consolidados no grupo. O respeito pela natureza traduzido pelo temor/respeito 

aos mitos e lendas da floresta parece orientar estes povos para a preservação 

do meio ambiente – habitat natural no qual confundem-se homem/mata sem 

agressão ao que lhe é dado como uma dádiva. É esta função que define “o que 

é tolerável e intolerável no contexto social”, guia as formas de conduta e 

relação no contexto da existência grupal e possibilita o sentimento de 

pertencimento e estranhamento necessários à vida social.

Quanto à função justificadora, Abric (1998, p. 30) enfatiza que é uma 

função que permite, a posteriori, a justificativa das tomadas de posição. 

Quando um ribeirinho analfabeto diz: “se meu filho aprender a ler e escrever 

ele não será o que eu sou”, ratifica o porquê de ter sido analfabeto ao longo da 

vida dedicando-se ao trabalho braçal como forma de sobrevivência. Mais ainda, 

faz emergir a compreensão que tem de seu situar-se no mundo e na busca de 

uma nova condição projetada nos filhos. Justifica-se assim, o esforço em 

reivindicar escola para sua comunidade, em desdobrar-se nas labutas árduas 

do dia a dia, no sacrifício que fazem para os filhos irem à escola e nela 

permaneçam. No incentivo para que esses venham morar na cidade, 

hospedados nas casas de parentes, com intuito de freqüentar a escola cujas 

séries não são oferecidas nos seringais. Ao afirmar a possibilidade de ser algo 

diferente do que ele próprio é, denuncia outras representações associadas à da 

escola: representações de trabalho, de floresta, de cidade e da escrita. Traz à 

tona a questão da valorização social de seu contexto de trabalho e vida e as 

implicações disso para a construção da própria identidade. 

Vê-se nos depoimentos e nas ações destas pessoas, aquilo que 

Moscovici (2005) enfatiza em sua teoria como sendo processos fundamentais à 

elaboração das representações sociais – a ancoragem e a objetivação. Por 

ancoragem entende-se o processo que transforma algo estranho e perturbador, 

que nos intriga, em elemento de nosso sistema particular de categorias. 

Desencadeia-se um processo de reconhecimento do novo, buscando 

simultaneamente sua categorização e classificação no repertório já configurado 

do grupo. 

Ancorar é para Moscovici (2005, p. 61), classificar e dar nome a alguma 

coisa. Coisas que não são classificadas e que não possuem nome, não 
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existentes e ao mesmo tempo e por isso mesmo, ameaçadoras. Santos (2005, 

p. 33) enfatiza que a ancoragem implica em atribuições de sentido; na 

instrumentalização do saber e no enraizamento no sistema de pensamento. 

A objetivação inscreve-se no campo das ações práticas. Ou seja, 

enquanto a ancoragem está no campo das idéias, do pensamento, da 

subjetividade cognitiva, a objetivação é a própria ação dos indivíduos 

desencadeada a partir do momento que ancoram novas idéias, novas formas 

de pensar e se relacionam com seu grupo social a partir das novidades. Para 

Moscovici,

A objetivação une a idéia de não-familiaridade com a de 
realidade, torna-se a verdadeira essência da realidade. 
Percebida primeiramente como um universo puramente 
intelectual e remoto, a objetivação parece, então diante de 
nossos olhos, física e acessível [...] objetivar é descobrir a 
qualidade icônica de uma idéia, é reproduzir um conceito em 
uma imagem. Comparar é já representar, encher o que está 
naturalmente vazio, com substância. (MOSCOVICI, 2005, p. 
71).

As funções da Teoria das Representações Sociais articulam-se mantendo 

um encadeamento entre as ações dos indivíduos. Ou seja, há um saber que é 

preponderante para que haja, de fato, uma representação e para que os 

membros continuem comunicando-se uns com os outros no grupo em que 

pertencem, bem como com outros grupos. Os identifica enquanto membro de 

um contexto social específico e que os guia nas ações práticas do dia-a-dia em 

respeito à normas previamente estabelecidas ou negociadas entre eles ou 

mesmo geradas a partir das novas demandas sociais. 

Pensamos, entretanto, que as representações sociais constituem-se num 

modelo de pensamento que não é racionalizado, mas que serve para agir no 

cotidiano. A representação não está ali para servir como parâmetro de 

julgamento do que seja certo ou errado, verdade ou mentira. São elas, as 

representações, que guiam nosso viver. Enfatize-se, entretanto, que quando há 

questionamento sobre a representação é por que já há uma tendência à mudá-

la, posto sua flexibilidade em detrimento da estaticidade.  
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Saber ler parece ser uma proteção, uma espécie de esteio que sustenta o 

modo de pensar sobre a escrita e, a partir daí, constroem a idéia de que a 

escola pode ser uma via de minimizar a exclusão social, de arranjar um 

emprego melhor na cidade e deixar a labuta embaixo do sol “puxando cobra 

para os pés16”.

Nas comunidades ribeirinhas, parece existir um imaginário sobre o mundo 

da escrita que permeia a vida destas pessoas. O fato de colar papel nas 

paredes de suas casas, que surpreende o olhar do visitante, para eles 

cristaliza-se como um hábito de há muito assumido como adorno comum nas 

casas das beiras dos rios. É como se fosse a sintonia que estabelecem com as 

coisas da cidade, com as letras, com as imagens, com as fotografias. Um fato 

curioso destas imagens é quanto às fotografias de políticos que são coladas 

nas paredes. Na verdade eles não querem saber se a fotografia (cartaz) é de 

um político do partido A ou B. Há moradores que colam, independentemente se 

é seu candidato ou não. O importante no imaginário destes povos é a sintonia 

que estabelecem com o material impresso, seja pela beleza física da pessoa, 

pela sua capacidade intelectual ou mesmo pela eloqüência do discurso que 

proferem. Esses são os requisitos que validam a exposição na parede, além do 

colorido e do fato de trazerem o urbano para seu mundo. Para Violeta, a coisa 

mais bonita que acha é quando vai da cozinha para a sala e vê a parede de 

sua casa repleta de papéis coloridos. Diz a moradora: 

Eu pregava papel na parede e achava muito bonito. Assim (...), 
a parede cheia de papel. Pra mim aquilo era um divertimento, 
porque eu enchia a parede de papel. Aquilo pra mim era uma 
vantagem, né. [...] a gente lê um pouco e depois prega esses 
papéis na parede. Passava a manhã pregando. [...] como a 
gente não tinha uma cortina, a gente enchia a parede era de 
papel.

16 Expressão corriqueira usada nos meios rurais pelos agricultores da região acreana, que 
ainda não tiveram acesso aos modernos equipamentos e maquinários para uma agricultura de 
larga escala. Estes agricultores conhecem apenas os equipamentos mais rudimentares de 
trabalho como o terçado, enxada, machado com os quais trabalham em suas lavouras. Dado o 
sofrimento diário nos roçados sobre o sol quente, sonham com uma “vida mansa” trancados 
num escritório ou mesmo na sombra de um pequeno comércio.  
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Porém, há uma intencionalidade do capital que influencia a formação do 

imaginário das pessoas ou dos grupos, a que Teves (1992, p. 21) chama de 

máquinas de sedução. Na verdade, o imaginário das pessoas está sendo 

construído, cada vez mais, do ponto de vista da sedução e do interesse do 

capital, do que propriamente daquilo que constitui a vida delas. O imaginário 

social foi sempre construído por forças de poder. Por exemplo, no mundo 

medieval – a religião torna-se elemento constitutivo do imaginário social. Na 

modernidade é a ciência e a tecnologia. Balandier (1997) enfatiza que: 

O imaginário permanece cada vez mais necessário; é de algum 
modo o oxigênio sem o qual toda a vida pessoal e coletiva se 
arruinaria. É feito das imagens que cada um cria a partir da 
apreensão que tem de seu corpo e de seu desejo, de seu 
ambiente imediato, de sua relação com os outros, a partir do 
capital cultural recebido e adquirido, bem como das escolhas 
que provocam uma projeção no futuro próximo. (BALANDIER 
1997, p. 232). 

Embora o contato direto com a produção científica e tecnológica não seja 

experimentado por todos, cada um possui suas próprias imagens da ciência e 

da tecnologia. Nos seringais da Amazônia, e mais especificamente nos rios a 

que nos referimos neste estudo, não existe televisão. Os moradores findam 

driblando esta situação e buscado, através do material impresso que lhes 

chega às mãos, essa sintonia com a cidade, que obviamente é permeada pelo 

jogo da sedução do capital. Ali estão os mais belos rostos (modelos das vitrines 

e/ou catálogos); as roupas da moda; o corte de cabelo usado no momento; a 

cor predominante nos vestuários; a música que toca nas paradas de sucesso. 

Mesmo que, em situações mais precárias de acesso às novas tecnologias, os 

ribeirinhos usufruem do “radinho de pilha” que anuncia, em suas 

programações, as lojas da cidade, onde comprar seu motor, as promoções de 

venda de produtos, facilidade no pagamento, etc. Para Balandier,

[...] o imaginário trabalha então para produzir compensações, 
que tornam as formas mais diversas de acordo com as 
condições sociais e as faixas etárias: êxodos de fins de 
semana, sobre-investimento emocional durante os períodos de 
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lazer, valorização da residência secundária que parece restituir 
a natureza e a comunidade, desconexões no mesmo lugar 
através de máquinas de fabricar sonhos e extravasamentos, 
transgressões e experiências à margem. No extremo, a única 
saída é o desligamento, que tem sua força na certeza de uma 
vida mais verdadeira além de: nas viagens (o novo 
nomadismo), nos refúgios comunitários (o neo-urbanismo), em 
antigas atividades (o neo-artesanato). O espaço imaginário já 
não é mais o do ordenamento, mas o das fugas. (BALANDIER 
1997, p. 247). 

Essas informações provocam nesses moradores uma espécie de 

transposição para outros contextos possibilitando ir além do dado, da realidade, 

do horizonte das matas e das barrancas dos rios, reforçada pelo desejo de 

conhecer as coisas da cidade, as letras, os números, a moda. Muitos 

moradores põem-se a admirar as imagens pelo seu colorido, pela sua beleza. 

Esses momentos de contemplação os levam a sair de si, como se 

atravessassem as paredes da casa, voassem por sobre as matas cruzando os 

rios e chegassem às cidades, paisagens, lugares possibilitados pela 

imaginação, porém, incitados pelas figuras/imagens que adornam seus lares. É 

hábito nestas comunidades ribeirinhas as conversas de “boca da noite17”. Vão 

chegando os compadres e as comadres, atravessando estreitos caminhos na 

mata, para um “dedo de prosa”. Neste ritual coletivo falam dos acontecimentos, 

dos planos para o dia seguinte, combinam as caçadas, acertam as trocas de 

serviços nos roçados, as baixadas, ouvem as mensagens do rádio e voam 

juntos para outras realidades. 

Neste sentido tecem fios de uma história que faz parte do ritual daquela 

comunidade. Se houver visitante, este também terá vez nos turnos das falas, 

isso porque ele quase sempre é da cidade e, conseqüentemente conta as 

novidades, as histórias. Fala dos lugares que conhece, das viagens que fez. 

Incita, na verdade, o imaginário destas pessoas despertando nelas algo para 

além da floresta, além do rio. Para Balandier (1997, p. 241), “o imaginário 

17 Expressão muito usada no Acre principalmente nos seringais e periferia das cidades para 
designar as primeiras horas do anoitecer. Quando o encontro é ainda mais cedo, logo ao 
entardecer, usa-se “boquinha da noite”. 
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encontra sua substância nos espaços, mas vai além: projeta-se neles, 

inscreve-se neles tornando-se inventor de situações construídas”.

Graças a estas vias imaginárias os homens, mulheres, jovens e crianças 

ribeirinhos sintonizam-se, ainda que timidamente, com os aspectos da 

modernidade. A velocidade com que se propagam as informações ainda é 

tênue, mas vão chegando aos poucos nas canoas, botes, nos materiais 

gráficos coletados na cidade e pelas ondas do rádio.  Com todos os agravantes 

do isolamento geográfico, os ribeirinhos se dirigem para além do aqui e do 

agora, buscando escapes através dos instrumentos que dispõem.
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Os ribeirinhos e sua relação com os saberes
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A terra e o rio, parecem transmitir uma espécie 
de torpor amoroso, como se fosse uma lama 
gostosa na alma. 

Elane Andrade Correia Lima 
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nvolvida com a realidade amazônica e com os ecos que 

emanam da história dos ribeirinhos, consideramos a terra e o 

rio como fiandeiros na construção de sentidos na vida destes 

povos. A terra e o rio como ressalta Lima (2007) são, na 

verdade, os estruturadores de uma vida marcada pelas singularidades de uma 

marginalização quase sem os ressentimentos. Embora os homens da floresta 

sejam literalmente marginais por habitarem às margens dos rios e 

paradoxalmente por estarem isolados de uma história que é deles, estes 

homens estão para a história em posição de construir toda uma forma de vida 

que, por diferente que seja dos padrões urbanos, de modo algum lhes é 

inferior.  Como ressalta Foucault (1995), “os homens fazem a história mas não 

sabem que a fazem” e, enquanto o obscurantismo perpassa suas vidas, deixa-

se a história ser contada pelos outros sem se dar conta que os fios que 

constituem o novelo também os pertencem e, mais ainda, é seu próprio existir. 

Os ribeirinhos, sábios na arte do devir e marcados historicamente pelos 

rincões solitários que impunha-se como uma sobrevida, estão imbricados numa 

rede de saberes que lhes permite a sobrevivência na selva. O ribeirinho não 

fica parado olhando o rio que passa. Pelo contrário, vai atrás das respostas e 

das soluções para os problemas impostos. Seja para matar a fome, seja em 

busca de ajuda, quiçá diversão ou outros cuidados que a vida exige, seja uma 

curandeira ou os conselhos de um velho sábio da localidade. Foi isso que 

aprenderam ao longo da vida com os ensinamentos passados de geração à 

geração, com a prática do observar e do fazer. 

O homem ribeirinho não se deixa intimidar pelo medo. Tendo a pesca e a 

caça como imprescindíveis à sobrevivência dos seus, não se acovarda diante 

do desconhecido.

Entre as águas escuras, fundas ou rasas por onde o rio passa, nem 

sempre o perigo amedronta-o na busca do que quer, seja das respostas, das 

vontades ou das necessidades. 

E
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Comunidade Queimadas – Rio Azul.  
Foto: Aldecy Lima – Setembro de 2004. 

A imagem da criança ribeirinha (usando uma bacia para atravessar o rio) 

retrata o contato destemido com o rio e a forma de aprendizagem no próprio 

fazer. O rio para estes povos representa a imagem da “lama impregnada na 

alma”. Aí mesmo se observa, se contempla, compreende e interpreta a vida. 

Para Lima, (2007, p. 71) os ribeirinhos, [...] mediados pelos sentidos [...] se 

deixam ir pelo frescor da vontade de saber, construindo suas paisagens, 

modelando os seus sonhos e imputando sentido à vida com o olhar da alma 

que vêem além das aparências. Baltazar, um dos participantes desta pesquisa, 

nos conta que o rio representa para ele uma “animação”.

Porque a gente vai naquele rio vendo muitos bichos: às vezes 
um veado, um jacaré, porco, tudo atravessando o rio – a gente 
vê. É uma animação boa.  Assim [...] às vez o cara tá só em 
casa, por acaso aqui em Mâncio Lima é muito triste aí...  vai 
dar um passeio no rio...  acha mais animado, foge da rotina.  
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O rio é tanto uma animação/divertimento para os adultos quanto para as 

crianças – exemplo da imagem acima. Nele e com ele remedeiam-se na vida. 

Afinal, foi a água a atração primeira dos nordestinos que fugiam da seca que 

assolou o Nordeste Brasileiro em 1877, aliada a tal abundância tinham a 

promessa do enriquecimento fácil com a extração do látex. O rio, o qual nos 

fala o morador é descrito por Euclides da Cunha (2006), como “parecendo 

tatear uma situação de equilíbrio derivando, divagante, em meandros instáveis 

por que ainda não firmaram nos leitos”.  O autor acrescenta ainda: 

Desordenado, e revolto e vacilante, destruindo e construindo, 
reconstruindo e devastando, apagando numa hora o que erigiu 
em decênios – com a ânsia, com a tortura, com o exaspero de 
monstruosos artistas incontestáveis a retocar, a refazer e a 
recomeçar perpetuamente um quadro indefinido [...] tal é o rio, 
tal, a sua história: revolta, desordenada, incompleta. A 
Amazônia selvagem sempre teve o dom de impressionar a 
civilização distante. Desde os primeiros tempos da colônia, as 
mais imponentes expedições e solenes visitas pastorais [...] 
para lá os mais venerados bispos, os mais garbosos capitães-
gerais, os mais lúcidos cientistas. (CUNHA, 2006, p. 25). 

O cientista enxerga com a lente da ciência; os religiosos com a lupa da 

catequização em busca de almas para enquadrá-las ao reino dos céus; os 

capitães que guiados pela descoberta do conhecimento da navegação 

desgarram o barco de uma âncora protetora distanciando-se das várzeas em 

longas viagens. O ribeirinho (Baltazar) também é barqueiro, não capitão. 

Também sabe, mas não é cientista. Vive diante da natureza que se torna 

natural. É divertido pegar o timão do motor, sair pelo rio, distrair-se. Destituídos 

de um saber escolar, estes homens e mulheres ribeirinhos, alimentam-se e 

guiam-se pelo saber do senso comum, nas vias da comunicação oral. 

A exuberância amazônica que conquista o visitante fascina de igual modo 

o morador, que não tendo uma oratória rebuscada traduz-nos o rio como um 

divertimento, um contentamento e uma satisfação que se espraia no largo 

sorriso de dizer. Enraízam-se numa longa história de riquezas físicas e naturais 

em que se revelam os prodígios da terra. Porém, como ressalta Euclides da 
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Cunha (2006) é um tipo de lutador excepcional [...] devido ao egoísmo 

desenfreado dos patrões opulentos. 

Imersos em afazeres, deveres e quereres, compreendemos que em 

qualquer que seja a comunidade de habitantes humanos, há a construção e 

constituição de saberes, que lhes permitem viver em harmonia com a natureza 

e com o grupo. Os habitantes que margeiam os rios têm conhecimentos e 

informações que lhes chegam através das narrativas que passam de geração à 

geração, bem como das informações que circulam de boca em boca pelos 

navegantes (regatões), ou pelas ondas de rádio, dos jornais e revistas que lhes 

chegam às mãos. É um homem instruído na sobrevivência e na vida pacata em 

que se passam as horas do dia, os dias da semana, os meses do ano, a 

identificação das estações, as fases da lua, a seca, a escassez de alimento a 

fartura.

Como todo trabalhador, os ribeirinhos também se dão o direito de 

descansar nos domingos. Parece, na verdade, seguir o preceito religioso 

católico: são dias sagrados, não há trabalho pesado, é um dia de descanso, 

entretenimento e diversão. 

Compreendemos, entretanto, que o ribeirinho é um homem imbuído nos

saberes da tradição. Não necessariamente da instrução escolar e do saber 

científico, mas de um saber popular que lhe permite viver e sobreviver naquele 

grupo. Na verdade cada grupo social é portador de conhecimentos e saberes 

específicos. Saberes que são construídos principalmente na ação. Desde 

pequenos, os homens e as mulheres ribeirinhos, entremeiam suas vidas desde 

o amanhecer ao entardecer com rotinas de atividades da localidade nas quais 

crianças, jovens e adultos misturam-se nos afazeres da caça, da pesca, do 

plantio, da colheita, do cuidado com animais domésticos, e com os retratos, as 

imagens, as letras e os números colados nas paredes de suas casas.
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Interior da casa – Rio Môa 
Foto: Aldecy Lima – Setembro de 2004. 

Esta fotografia refere-se ao interior da casa de um dos ribeirinhos 

colaborador deste trabalho. Representa também a maioria das casas 

ribeirinhas – campo de investigação desta pesquisa. A criança, imersa no 

silêncio profundo do sono, é vigiada pelas letras, pelas imagens, por infindáveis 

tonalidades de cores e formas oriundas do mundo urbano. 

Reportando-nos aos aspectos históricos de formação dos seringais no 

Acre, veremos que a leitura e a escrita nestas comunidades não eram usadas 

para deleite pessoal. Usava-se antes como instrumento de poder pelos 

seringalistas. Nos barracões e/ou casas aviadoras usava-se o borrador para 

anotar as comprar feitas pelos seringueiros. É como se somente os moradores 

urbanos tivessem o direito ao deleite e ao prazer de saber ler e escrever, de 

folhear revistas e jornais e saber da moda, do mundo. Entretanto, apesar dessa 

construção histórica, tem havido um movimento de desconstrução desse 

paradigma.  

Dada a falência dos seringais na Amazônia e no Acre principalmente, os 

ribeirinhos hoje desenvolvem atividades além da extração do látex. Ou seja, 

põem capoeiras, roçados, têm pequenas criações de animais e utilizam-se da 

caça e da pesca como fontes de alimentos. Morar às margens dos rios é, de 
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certa forma, um entremear-se com a diversidade biológica que existe na região 

acreana, ao tempo em que também enfrentam seus ditames naturais. Brown e 

Freitas (2002) enfatizam que: 

As paisagens da região são muito heterogêneas em todas as 
escalas de tempo e espaço; nelas coexistem muitas formas de 
vegetação natural, às vezes até interrompendo-se e formando 
uma grande variedade de transição e misturas de estruturas de 
luz, umidades, solos, nutrientes, inimigos e abrigos. Essa 
diversidade paisagística, raiz principal da diversidade biológica, 
é resultado das açães de dois fatores do ambiente físico. [...] 
Uma topografia muito heterogênea, que inclui desde as áreas 
inundáveis até barrancos e colinas altas (mas sempre com 
menos de 500 metros de elevação acima do mar, em 
sedimentos terciários e recentes), constantemente 
retrabalhados pelas forças das inundações. Outro fator é a 
ação imprevisível de ventos climáticos fortes, especialmente as 
friagens, onda de fio intenso, forte, que ocorre por volta de 
junho e julho, e as tempestades freqüentes de dezembro a 
abril, que elevam o nível dos rios em até 10 metros em poucas 
horas e promovem inundações rápidas nos leitos, nas praias, 
nos barrancos, lagos e igapós, retrabalhando assim, 
constantemente a paisagem. (BROWN E FREITAS 2002, p. 
40).

Diante das atividades de cunho essencialmente braçal, os ribeirinhos 

sonham com benefícios outros que possam lhes ser garantidos desde que 

freqüentem a escola, aprendam a ler e a escrever. É por este motivo, também, 

que se organizam e reivindicam escola para as comunidades onde moram, 

através das quais passam a desenvolver um novo modo de olhar o mundo, 

através das letras, e dos números. Muitas das famílias que colam papel nas 

paredes de casas ainda são analfabetas, mas sempre têm em casa alguém 

que sabe ler, alguém que traduz o significado dos traços gráficos que são 

colados nas paredes. De maneira geral são os filhos que hoje estão numa faixa 

etária abaixo dos 40 anos e que tiveram contato mesmo que breve com a 

escola. As pessoas de mais idade, tiveram que trabalhar arduamente nas 

estradas de seringa e, para tanto, aproveitavam a mão de obra dos filhos. 

Bernardo explica que isso ocorria para “quanto mais trabalhar mais produção 

ter”. Desse modo não sobrava tempo para freqüentar a escola. Some-se a isso, 
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a grande dificuldade de acesso a este mundo escolarizado, uma vez que a 

presença das escolas era rara.

Contudo, apesar dos seringueiros não serem alfabetizados, manifestam 

uma sabedoria de tal monta que identifica o bicho pelas pegadas, pelo cheiro 

que exala, pelo barulho que faz. Identifica com isso também o perigo, a direção 

a ser seguida, a hora do tiro certeiro ou a fuga da fera. Esse é um saber da 

experiência vivida e não de um cientista estudado. De que valem as letras se 

elas não servem para escapar de um felino enfurecido, de uma cobra grande, 

de um jacaré faminto? Entre os moradores da mata, verdadeiros povos da 

floresta, existe uma dualidade de sentidos. Por um lado há as pessoas mais 

velhas que valorizam o saber da experiência. Por outro, o saber científico é 

desejado pelos mais jovens que vêem a escola como possibilidade de futuro. 

Bernardo nos conta que seu pai o criou no terçado e na enxada e não podia 

estudar para não perder tempo no cultivo da lavoura, ou na produção da 

borracha. O próprio Bernardo já não pensa como seu pai. E fala: “eu quero a 

caneta para meus filhos”. 

As rezas, os chás de ervas precisam ser decorados, aprendidos e 

repassados às novas gerações. Não é qualquer um que está autorizado a 

saber tudo. Há, de certa forma, uma hierarquia construída socialmente no 

próprio grupo. A magia do velho sábio não é confiável a qualquer um ou em 

qualquer idade. Os ensinamentos dos mais velhos têm hora e ritual próprio 

para ser transmitido. O merecimento é critério pouco conhecido, mas existe, no 

enlinhado de sentidos que só os mais velhos (sábios da comunidade) podem 

destrinchar. Falando de uma sabedoria incomum o pajé Benki Piãnko diz que 

“não temos livros, sabemos tudo só no olhar”. Para Lima, (2007, p. 26) a frase 

do pajé assume uma força que anuncia como possibilidade de conhecimentos 

dos domínios da vida referenciada por uma lógica somente pertinente àqueles 

meandros da intimidade de escuta sensível e singular aos seres humanos da 

floresta.

A mesma autora nos conta ainda que na cultura indígena acreana 

Katukina e Kaxinawa, não se matam as jibóias por carregarem em seu olhar o 

poder do encantamento e da sedução que enfeitiça o homem ao mesmo tempo 

em que trazem os segredos da cura. Para estes grupos, segundo Lima, (2007, 

p. 30) as jibóias possuem poderes mágicos para transformarem-se em gente, 
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ensinar feitiço e o uso de remédios das matas; repassar táticas para o homem 

transformar-se em um bom caçador ou em um bom curador. Seu olho também 

pode ser usado pelos homens para conquistarem a mulher que quiserem. 

O habitante ribeirinho ainda mantém uma sólida relação de amizade e 

cooperação entre si. Os vizinhos são agraciados com o que se tem, dividindo 

pedaços do queixada18 ou da pescaria que fazem pelas margens do rio e/ou 

igarapés. Ou ainda, um litro de farinha para o pirão da garotada. De modo que, 

se uma casa tem o que comer, os demais são convidados a também saciar sua 

fome. É válido ressaltar que estes povos sabem e fazem uma verdadeira 

aproximação homem/natureza. Se sabem dividir o que é matéria, sabem 

disseminar o que pode ser bom para todos: as rezas, mandingas, simpatias. 

Henrique Afonso, (2005) ao se referir ao saber dos povos da floresta afirma 

que:

Talvez, nunca venhamos a saber quanto tempo e que esforços 
custaram a elaboração do profundo conhecimento, hoje, 
existente entre os moradores da floresta. Mas somos capazes 
de nos surpreender com a capacidade que estes moradores 
têm de conhecer o perigo de uma pequenina fruta venenosa, 
ou o poder da cura do chá de um punhado de folhas de uma 
árvore perdida em meio a um número incontável de outras. 
Pouco sabemos também sobre quantos desses conhecimentos 
foram perdidos ao longo dos anos de seu desenvolvimento, ou 
sobre o processo por meio do qual ele tem sido reproduzido e 
renovado, ao longo de trocas de experiências e de reflexão que 
se prolongam ao longo da geração. (HENRIQUE AFONSO, 
2005, p. 15). 

Para Euclides da Cunha (2006, p. 18-19) esta natureza é portentosa, mas 

incompleta. É uma construção estupenda em que se falta toda a decoração 

interior. Tem tudo e falta tudo, por que lhes falta esse encadeamento de 

fenômenos desdobrados num ritmo vigoroso, de onde ressaltam, nítidas, as 

verdades da arte e da ciência.

A falta de que nos fala Euclides da Cunha é sentida pelos moradores que 

vivem os dias de sofreguidão e nas noites que são “alumiados” pelo clarão da 

18 O queixada é a denominação de um animal capturado pelo caçador. Assim como o porco da 
mata, o veado, o macaco, a paca, o tatu,  etc.
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lua. As noites claras de lua cheia são contempladas por lá. Afinal é esta 

claridade natural que faz reluzir o brilho das estrelas refletidas nas águas, a luz 

noturna que possuem. Energia elétrica para os ribeirinhos dos rios Môa e Azul 

é um sonho. Ressalte-se, entretanto, que, conforme mencionamos no capítulo 

I, na época das campanhas eleitorais a energia chega sempre: em promessas 

e nos geradores dos políticos para iluminar os comícios. Os rios são caminhos 

que sobem ou descem, interligando comunidades, e estas à cidade.  O rio é, 

assim, a única via de transporte, fonte de vida de onde se extrai o alimento, 

água que serve para matar a sede, para se banhar, para agraciar a todos com 

as belezas naturais. Rio que abriga mistérios, que abre caminho, que alaga, 

que seca, que leva e traz gente. O rio, essa grande quantidade de líquido que 

vai desaguar no Juruá, esconde mistérios, mete medo, encarna perigos, ao 

mesmo tempo em que representa alegria, divertimento. Caminho por onde 

chegam e se vão as idéias, os sonhos, as pessoas. 

O ribeirinho: um ser de relações com o saber e com o aprender

Falar das relações de saberes implica antes falar de pessoas, de lugares, 

de formas de pensamento de ser e de estar no mundo. O homem está no 

mundo, a princípio, pela sua condição física do nascimento. Este, porém, ao 

nascer, depara-se com um mundo social cujas regras, valores, crenças, mitos 

estão postos – necessitando, pois, de um segundo nascimento que é o 

“nascimento social”. É a partir do contexto social no qual se insere que o 

homem sente sua humanidade. Freitas (1998) referindo-se a conceitos 

bakhtinianos ressalta que,

O homem só sente sua humanidade inserido num contexto 
social. O seu nascimento marca mais do que uma inserção no 
tempo-espaço do planeta. É também um nascimento histórico. 
O nascimento físico não é suficiente para o ingresso na 
história. O animal também nasce fisicamente e não entra na 
história. O homem precisa de um segundo nascimento: o 
nascimento social. Para Bakhtin tudo é fruto de uma 
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construção coletiva e por isso, tudo só pode ser compreendido 
dentro de uma determinada situação cultural, alocada num 
certo espaço, numa certa época. (FREITAS, 1998, p. 23). 

Desse modo é possível pensar na linguagem como fator preponderante 

na constituição do homem enquanto ser social, contagiando-se, assim, numa 

relação de saber, de aprender, de ser. Imerso nas relações, aprende os 

saberes da tradição, a forma de sobrevivência, o respeito ao outro, o culto a 

Deus e/ou aos deuses, a ultrapassar os limites em busca de horizontes sem 

fim. Aprende-se, com isso, a estabelecer relações nos ritos de iniciação, nas 

trocas de experiência, no exercício prático do fazer. 

Para Charlot (2000, p. 59) “nascer é ingressar num mundo no qual estar-

se-á submetido à obrigação do aprender. Ninguém escapa dessa obrigação, 

pois o sujeito só pode ‘tornar-se’, apropriando-se do mundo”. O autor defende 

ainda que aprender pode ser o ato de adquirir um saber ou dominar um objeto 

ou uma atividade.

Nas comunidades ribeirinhas podemos dizer que seus habitantes estão 

constantemente implicados tanto nas relações de saber quanto nas relações de 

aprender. Isso por que os saberes construídos por lá, bem como a forma de 

aprender a sobrevivência e as regras sociais envolve necessariamente a 

história da comunidade. As histórias pessoais são, portanto, resultado de uma 

história coletiva como atividade mental dos demais sujeitos. O homem é um ser 

único, com suas singularidades e particularidades, mas é, antes, porém, um ser 

social. Ele não está sozinho no mundo, mesmo que seja habitante de 

comunidades geograficamente distantes, em que o desenvolvimento 

tecnológico ainda não seja suficiente para aproximar as pessoas. Charlot 

(2000), nos faz pensar nessa condição de singularidade dos seres humanos: 

Sou singular, não porque eu escape do social, mas porque 
tenho uma história: vivo e me construo na sociedade, mas nela 
vivo coisas que nenhum ser humano, por mais próximo que 
seja de mim, vive exatamente da mesma maneira. [...] A 
relação com o saber é relação de um sujeito com o mundo, 
com ele mesmo e com ou outros [...] o mundo é dado ao 
homem somente através do que ele percebe, imagina, pensa 
desse mundo, através do que ele deseja, do que ele sente: o 
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mundo se oferece a ele como um conjunto de significados, 
partilhados com outros homens. [...] a relação com o saber 
implica uma atividade do sujeito [...] o termo relação indica 
melhor que o sujeito se relaciona com algo que lhe é externo. 
(CHARLOT, 2000, p. 78). 

O autor aborda ainda uma distinção entre informação, conhecimento e 

saber. Desse modo, teremos a informação como algo exterior ao sujeito que 

armazenará ou não as informações, mas é algo que está no campo da 

objetividade, enquanto o conhecimento caracteriza-se como o resultado da 

experiência pessoal envolvendo a afetividade e a cognição, encontrando-se no 

campo da subjetividade. Já o saber seria o resultado da informação somada ao 

conhecimento. Ou seja, algo produzido pelo próprio sujeito, mas que só se 

processará quando se tornar algo comunicável a outros sujeitos.

Na coletividade o objetivo maior não é apontar alguém como detentor de 

informação, ou de conhecimento, ou de sabedoria se estes não se revestem 

em benefício à própria comunidade. A comunicação é preponderante. O 

homem não deve ser apenas produto de uma relação epistemológica 

incomunicável. Todo o saber é posto em apreciação e validação do grupo. Se o 

produto do saber resulta na sua comunicação aos semelhantes, então, 

poderíamos dizer que o saber é possível de ser construído, posto que é fruto 

de uma ação do sujeito. Porém, cada indivíduo é portador de um saber que lhe 

foi conferido pela própria relação que estabelece no grupo que pertence. 

Sendo assim, as representações sociais construídas pelos ribeirinhos são 

um tipo de saber compartilhado que contribui não só para a comunicação entre 

si, mas demarcam os elementos de construção identitária que os constitui. São 

esses elementos, ou seja, tal construção identitária que os conduzirá na 

relação com o mundo e com os demais saberes necessários para viver nele. 

Diante das questões de isolamento geográfico e, de certa forma, do 

processo de exclusão social ao qual estão subjugados os ribeirinhos, e mais 

ainda, diante da capacidade que estes demonstram no aprender as regras do 

“bom viver”, podemos indagar reflexivamente a forma como o sujeito aprende. 

Que relações estabelece com a informação, com o conhecimento e com o 

saber? Como isso se constitui na relação com a prática? Como acontece a 

mediação entre as formas de apropriação do conhecimento e o sujeito? Dar-se 
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esta relação de aprendizagem pela magia apregoada pela cultura indígena, 

pelo encantamento dos mistérios que a floresta esconde, ou pela atração do 

olhar que encanta? 

Aprender, pelo que parece, não é apenas o estabelecimento de uma 

relação epistemológica com o objeto do conhecimento. Aprender, segundo 

Charlot (2000), 

É exercer uma atividade em situação: em um local, em um 
momento de sua história e em condições de tempo diversas, 
com a ajuda de pessoas que o ajudam a aprender. A relação 
com o saber é uma relação com o mundo, em um sentido 
geral, mas também, relação com esses mundos particulares 
(meios, espaços...) nos quais a criança vive e aprende. 
(CHARLOT, 2000, p. 67). 

Todo o processo de ensino e de aprendizagem é mediado, a priori, por 

alguém: sejam pais, irmãos mais velhos, avós, amigos. Nada se aprende 

sozinho, a aprendizagem é um processo de mediação com o outro. Os povos 

da floresta estão distantes dos centros urbanos, mas mantêm relação com 

seus semelhantes ali mesmo na comunidade e estes se constituem, por assim 

dizer, os mediadores que são fundamentais para que o sujeito aprenda. É, 

pois, na interação e por meio da inter-relação do sujeito como o mundo, com o 

conhecimento e consigo mesmo que desenvolve suas habilidades 

cognoscitivas. Assumimos a posição de pensar o homem como um ser de 

relações e não um ser cujo nascimento físico seja suficiente para tornar-se 

humano e detentor de informações necessárias à convivência em grupo.

Contudo, pode-se pensar também com Jodelet (2001, p. 21), quando esta 

fala das significações construída pelos membros do grupo. Tais realidades 

encarnadas por imagens ou coordenadas por palavras constituem-se estudos 

das representações sociais. Para tanto, salienta que estas definições 

partilhadas pelos membros do grupo constroem uma visão consensual da 

realidade para esse grupo. É uma visão, no entanto, que pode entrar em 

conflito com a de outros grupos. É um guia para as ações e trocas cotidianas – 

trata-se das funções e da dinâmica das representações sociais. Associamos 
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estas idéias ainda, ao que Moscovici (2005), apresenta como sendo o objetivo 

das representações sociais. Para o autor,  

A teoria das representações sociais, por um lado, toma, como 
ponto de partida, a diversidade dos indivíduos, atitudes e 
fenômenos, em toda sua estranheza e previsibilidade. Seu 
objetivo é descobrir como os indivíduos e grupos podem 
construir um mundo estável, previsível, a partir de tal 
diversidade. (MOSCOVICI, 2005, p.79). 

O ribeirinho é um ser em aprendizagem. Um povo que aprende a fazer, 

fazendo. Não há um aprofundamento sistemático específico para o fazer na 

floresta. Estes agem pela intuição, guiados pela sabedoria construída ali 

mesmo na prática. São homens e mulheres dotados de inteligência. Capazes, 

portanto, de aprender qualquer coisa, desde que lhes sejam dadas as 

oportunidades para tal. Neste sentido, concordamos com Charlot (2000), 

quando fala das figuras do aprender. Segundo o autor, 

Aprende-se porque se tem oportunidade de aprender, em um 
momento em que se está, mais ou menos disponível para 
aproveitar essas oportunidades; às vezes, entretanto, a 
ocasião não voltará a surgir: aprender é então uma obrigação 
(ou uma chance que se deixa passar) [...] aprender é uma 
atividade de apropriação de um saber que não se possui, mas 
cuja existência é depositada em objetos, locais, pessoas. 
Essas que já trilharam o caminho que eu devo seguir, podem 
ajudar-me a aprender, isto é, a executar uma função de 
acompanhamento, de mediação. Aprender é passar da não-
posse à posse, da identificação de um saber virtual à sua 
apropriação real [...] (CHARLOT, 2000, p. 68). 

Como pesquisadora, no momento de observar a forma de ser e de estar 

no mundo dos ribeirinhos (povos da floresta), algumas questões me intrigam 

guiando meu olhar para os aspectos educacionais: há nos moradores 

ribeirinhos o desejo de saber mais? De ultrapassar as fronteiras/barreiras 

limitadas pelas condições escolares e pelo isolamento geográfico? É este povo 

desejante do saber escolarizado?
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Dada a aproximação desta realidade com as constantes viagens às 

cabeceiras do Rio Môa e do Rio Azul, bem como de minha condição enquanto 

moradora natural da região, é possível dizer que são, sim, sujeitos desejantes e 

que também são capazes de aprender desde que lhes sejam dadas as 

oportunidades. Abriguei em minha casa, na cidade de Mâncio Lima – Acre, 

moradoras ribeirinhas, ainda jovens, que se deslocaram de suas localidades e 

do seio familiar para estudarem na cidade.

Este sentimento de desejo pelo estudo também se manifesta no momento 

que o pai quer “coisa melhor” para seus filhos(as). Numa das comunidades que 

visitamos, assistimos a uma festa de 15 anos de uma garota. Esse era também 

um momento de despedida da moça da comunidade, posto que viria para a 

cidade em busca de realizar o desejo do “saber mais” já que a escola da 

comunidade não oferecia estudos subseqüentes. O pai, que não estudara, vê 

na filha a possibilidade de ascensão social e quem sabe, depois de formada, 

voltar para sua localidade com o emprego, talvez de professora, garantido. Foi 

exatamente isso que aconteceu com Vitória – uma das participantes deste 

estudo e que morou comigo. Hoje, no regresso da cidade, leva na bagagem os 

frutos do investimento cultural e da aposta nos estudos que fizera. Com 

contrato de professora, enche de orgulho sua família e a comunidade que a 

recebe de braços abertos. Seu pai, alfabetizado depois de adulto, aprendeu 

com a filha as primeiras letras e se orgulha de ter concluído o 1º grau (Ensino 

Fundamental), freqüentando a EJA.

A motivação pelo “saber mais” se dá de forma variada. Nos seringais, por 

exemplo, podem estar associadas ao desejo de querer mudar de vida, de achar 

que a vida pacata e tranqüila do mato não é suficiente, diante dos desejos de 

desbravar o mundo, de conhecer a cidade, outras formas de viver, de descobrir 

novos horizontes, de ingressar no mundo da cultura erudita. Malglaive, (1995), 

ao se referir ao dinamismo funcional da motivação dos adultos diz que: 

As concepções mais recorrentes da motivação apelam a 
analogias físicas ou mecânicas. Supõe-se que ela resulta de 
uma descarga energética provocada por um estímulo, podendo 
esta ser uma necessidade, concebida como uma carência. A 
energia é o que é preciso mobilizar para satisfazer a 
necessidade e restabelecer o equilíbrio. A fonte de motivação 
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estaria, então, na necessidade sentida como uma privação e, 
afinal de contas, nos objetos susceptíveis de reduzir a 
carência. (MALGLAIVE, 1995, p. 242). 

Compreendemos a escola como um espaço que reflete o que está a 

acontecer na sociedade. Desse modo é possível dizer que é um espaço 

também de exclusão social. Há escolas diferentes no contexto das relações 

sociais: umas são equipadas para desenvolver e oferecer um ensino que 

possibilite seus alunos chegarem até a universidade. Já outras, destinadas à 

alunos de camadas populares menos favorecidas, nas quais o ensino, muitas 

vezes, não permite que seus educandos aprendam sequer a decodificação das 

letras do alfabeto.

Azevedo (2006), ao estudar a temática da educação no campo vem 

apresentando algumas discussões a respeito do descrédito e da discriminação 

que passam os alunos, dado o descaso dos governantes e as más condições 

de atendimento escolar. Para o autor, havia uma possibilidade ensaiada nos 

anos 30 da necessidade de ter-se um projeto educacional específico para a 

escola do campo. Entretanto, o ensaio parece continuar por detrás das 

cortinas, pois a platéia ainda espera ansiosa o que se esconde atrás dos panos 

com o ardente desejo de não ser apenas uma encenação em que se mascara 

a realidade. Antes, porém, deseja-se uma melhoria real sem teatralizar o sonho 

de muitos que se perdem pelos meandros esparsos das desigualdades sociais. 

Ainda sobre esta temática, Azevedo (2006) citando Arroyo (1999, p. 32) lembra 

que:

Temos uma larga história que sempre defendeu que os 
saberes que a escola rural deve transmitir devem ser poucos e 
úteis para mexer com a enxada, ordenhar a vaca, plantas, 
colher, levar para a feira [...] essa visão utilitarista sempre 
justificou a escola rural pobre, os conteúdos primaríssimos, as 
escolinhas das primeiras letras. (AZEVEDO, 2006, p. 20). 
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O espaço escolar das barrancas dos rios não é um ambiente 

aconchegante e favorável à aprendizagem. A maioria das que visitamos não 

tem material mínimo necessário como o livro didático, sequer outros insumos 

complementares. Mas os professores estão lá: uns alojados na própria escola. 

Outros, nas casas de amigos ali mesmo na comunidade. Os que regressaram 

carregam uma mala de saudade e um punhado de vontade de ajudar seus 

colegas, amigos, irmãos, pais a também aprenderem a ler e escrever. 

Pensemos, pois, nas questões educacionais pelo prisma das 

oportunidades. Ora, se já sabemos que os indivíduos têm possibilidades para 

aprender, pensemos, no fato de não haver, nestas localidades, oportunidades 

para que a aprendizagem escolar aconteça seja pela inexistência da escola, 

seja por não ter a liberdade de estudar, uma vez que precisariam acompanhar 

os pais no corte da seringa ou outras atividades.

As crianças das comunidades ribeirinhas aprendem a nadar, a pegar o 

timão do motor, a orientar-se pelo sol e pelas estrelas sem o conhecimento 

científico da geografia. Aprendem a identificar as horas pela sombra das 

árvores, o amanhecer pelo cantar do galo e um sem fim de outras coisas. Lima, 

(2007), nos conta que para algumas culturas indígenas, 

O sol é a aparição mais importante no céu. Representa um 
deus que protege a vida, dá a luz, cuida da chegada da 
colheita, determina e ida e a vinda das chuvas [...] sinaliza o 
tempo, os dias do ano, os pontos cardeais usando o relógio 
natural do sol para pensarem e repensarem a si mesmo e a 
vida. (LIMA, 2007, p. 28). 

Aprende-se a desvendar os mistérios do universo e a lidar com as 

situações do dia a dia, por que não aprendem a ler e escrever com 

competência? Que representações de escola podemos apreender diante do 

número expressivo de analfabetos que existem por lá?  

Apresentamos a seguir alguns questionamentos reflexivos acerca dos 

desafios colocados aos ribeirinhos quanto ao acesso às tecnologias e aos 

eventos da modernidade notadamente a cultura educacional. Isto porque

compreendemos ser a educação de fundamental importância para se romper a 
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ingenuidade, ancorando e acenando assim para possibilidades de um mundo 

melhor, não apenas de desejos e sonhos. 

A Modernidade em seu espelho: dilemas e contradições  

A modernidade se auto-define como um tempo de máxima racionalidade, 

bem-estar, progresso e desenvolvimento. É o tempo em que a razão é elevada 

a soberania de uma nova era da humanidade, que, iluminada pela ciência, 

responderia às demandas da sociedade, implementando um tempo de 

melhorias na vida dos homens. Para Castoriadis, citado por Cunha (1982),

O mundo moderno apresenta-se, superficialmente, como 
aquele que impeliu, que tende a impelir a racionalização ao seu 
extremo e que, por isso, permite-se desprezar – ou olhar com 
uma curiosidade respeitosa – os estranhos costumes, 
invenções e representações imaginárias das sociedades 
precedentes. Mas, paradoxalmente, apesar de, ou melhor, por 
causa desta ‘racionalização extrema’, a vida do mundo 
moderno depende do imaginário tanto como qualquer das 
culturas arcaicas ou históricas. (CUNHA, 1982, p. 187). 

Silva (1998) constata, também, que, embora a modernidade amplie as 

possibilidades humanas no campo do saber, da técnica, da sensibilidade, 

desenvolve, por outro lado, mecanismos de dominação e potencializa as 

condições de barbárie. Segundo este autor, presenciamos, hoje em dia, a 

ampliação e intensificação das capacidades humanas, assistindo à emergência 

de novas identidades culturais e sociais, num “fascinante processo de 

hibridização de identidades”. Mas, por outro lado, presenciamos, também, o 

agravamento da dor, do sofrimento e da miséria, aumentadas pela ampliação 

também das possibilidades de exploração e dominação do homem. Para 

Antônio Flávio Moreira (1998), vivemos atualmente uma época de 

perplexidades, incertezas e desafios. Assim diz o autor: 
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Neste cenário, desestruturam-se certezas, abalam-se crenças, 
questionam-se valores e saberes. A crise se propaga nos 
diferentes setores da atividade humana. Desconfia-se das 
explicações, das teorias e dos métodos tradicionalmente 
aceitos. Instala-se uma crise de paradigmas, crise de um 
modelo de ciência fundado nos conceitos de causalidade e 
determinação e pautado na idéia de uma verdade científica 
definitiva. (MOREIRA, 1998b, p. 4). 

Este quadro é responsável por uma nova dinâmica social, em que se 

impõe o aleatório, a necessidade da aposta no acaso como experiência válida,

numa interrogação sempre permanente sobre o futuro. O sujeito é assim 

arremessado para dentro de si mesmo, convivendo com constantes perguntas, 

confrontando-se com todos os medos, entre eles, o pior de todos: o da finitude. 

Perguntar sobre a natureza, sobre os limites da decadência, sobre o futuro e 

sobre a impossibilidade da afirmação de uma identidade duradoura que lhe 

garanta ser/estar no mundo, em condições de transformar o estado de coisas 

no qual mergulhou o sujeito contemporâneo, são perturbações que delineiam o 

ser-indivíduo nos tempos presentes. E, assim, num tempo em que o medo se 

instala, a razão se exila. 

Esse sentimento de incertezas é resultado de um processo em que o 

tratamento dado ao binômio civilização versus barbárie, de manejo complexo, 

foi se constituindo, paulatinamente, norteado pelo processo histórico, 

manifestando-se, em cada tempo e espaço, com feições diferenciadas.

Essas constatações iniciais nos levam a indagar: por que motivos nem 

todos os indivíduos têm direito de acesso ao conhecimento sistematizado que é 

na sociedade moderna, o caminho de superação das condições sócio-

econômicas e desiguais? Como utilizar os avanços da ciência e da técnica 

como instrumento de favorecimento à vida humana em todas suas dimensões? 

Como se explica o expressivo número de analfabetos com os quais nos 

deparamos Brasil afora? Segundo Gamboa (2001, p. 80), “[...] o Brasil aparece 

entre os 10 países com maior população de adultos analfabetos: 18 milhões de 

pessoas”. Há, de fato, educação popular e democratização no acesso e 

permanência à escola? No Estado do Acre, segundo Andrade de Paulo (2005, 

p. 37) quase a metade da população é constituída por analfabetos funcionais – 

45,9%.



67

Desde Comenius presenciamos anúncios de que a educação escolar 

deveria ser para todos e que a aprendizagem deveria acontecer de forma 

satisfatória e competente, articulando as dimensões do intelecto, a consciência 

e a vontade. Entretanto, na prática, não é isso que acontece. Vivenciamos uma 

educação excludente e distinta entre as classes sociais. Uns sendo preparados 

para desenvolver-se intelectualmente e outros endereçados prematuramente 

ao mercado de trabalho no qual a exigência maior é pelo esforço físico em 

detrimento do despertar das capacidades cognoscitivas; da obediência servil 

em vez da criticidade. 

O contraste com o desenvolvimento tecnológico imposto pela 

globalização e a competitividade do mundo atual nos leva a pensar nos 

ribeirinhos – homens sábios da floresta, cujo saber da experiência lhes 

possibilita uma vida de contatos com a natureza e busca pela sobrevivência, 

mas que se distancia do conhecimento científico e tecnológico da cidade 

apregoado pela modernização. Na verdade, este distanciamento entre o saber 

tradicional dos povos da floresta e o saber científico caracteriza-se como uma 

exclusão social, posto que os homens da mata pouco contato têm com a 

modernidade e que os saberes da tradição são desvalorizados frente ao 

conhecimento científico. Ainda que pensemos que o rádio, o relógio, os 

motores mais potentes, o barco que desliza mais veloz rio acima, rio abaixo, 

são eventos da modernidade, o contato com as letras, os livros – fontes de 

conhecimento e de informação são escassos nesses contextos.

Neste sentido podemos dizer que a modernidade ainda não chegou a 

todos e nem todos têm direito aos seus ideários. Vejamos, por exemplo, o que 

nos alerta Gamboa (2001), ao se referir à educação proposta por Comenius. 

[...] todos são chamados igualmente a viver a luz da razão, sem 
diferença entre homens e mulheres, jovens ou adultos, nobres 
ou plebeus. Todo o povo, afinal, é chamado. A luz/razão da 
qual todos são partícipes constitui o ideário 
igualitário/democrático de Comenius. Este ideário não pode ser 
apenas esperança passiva, mas luta, trabalho e conquista. 
Nisso reside o fermento emancipatório do grande educador [...] 
Não é possível deixar ninguém pelo caminho, pois quem 
nasceu como ser humano tem o direito de aprender a viver 
como tal. Esse direito lhe assiste enquanto cidadão, de modo 
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que o estado deve assumir sua quota de responsabilidade para 
garantir educação para todos. (GAMBOA, 2001, p. 85). 

O homem da floresta tem acesso a estas condições de cidadania? É 

pertinente, pois, indagar o significado da educação para o ribeirinho e para o 

homem da cidade e quais perspectivas se desdobram daí para a vida de cada 

grupo. A informática, o desenvolvimento tecnológico, a internet, caracterizam-

se como via de acesso ao mundo globalizado, encurtam o distanciamento 

geográfico e promovem rapidez na circulação das informações. Entretanto, o 

uso destes instrumentos exige competência na operacionalização; exige 

pessoas alfabetizadas e letradas. Ou seja, que saibam fazer uso das 

informações seguindo as instruções lidas. A grande contradição entre este 

mundo moderno falado e o mundo social real está na incapacidade de fazer 

uso da tecnologia. De certa forma, o impulso da globalização que caracteriza-

se também pela difusão das novas tecnologias de informação que abolem a 

distância, não chega aos povos da floresta. Nem de longe, no entanto, se pode 

pressupor que o distanciamento dos ribeirinhos dos produtos da modernidade 

se processa como conseqüência do não domínio das faculdades da razão. 

Porém, pelas próprias condições econômicas e sociais que não são favoráveis, 

impedindo o acesso ao saber ler e escrever. Trata-se, na verdade, de povos 

marginalizados e excluídos socialmente. 

Ao reportar-se às reformas do estado orientadas para o mercado de 

trabalho e desenvolvimento da democracia na América Latina, Boron (2003) 

salienta que: 

En función de ese realismo surge una conclusión dolorosa y 
preocupante: las democracias latinoamericanas no han 
producido ni distribuido los bienes públicos que 
razonablemente podía esperarse de ellas. Y no se trata de que 
las poblaciones de nuestros países tuvieran expectativas 
irrazonables o desmedidas. Sus demandas eran, aún hoy lo 
son, elementales y sencillas: pan, trabajo, seguridad, una vida 
digna. Pero desde su perspectiva neoliberal, el célebre 
discurso de la ‘ingobernabilidad’ pone el acento precisamente 
en otro lugar: en la incapacidad del Estado para responder a 
las ‘exageradas’ demandas de la ciudadanía. ¿Exageradas? 
En un continente donde la mitad de la población carece de 
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acceso a agua potable, otro tanto no dispone de desagües 
cloacales, la tercera parte no tiene aprovisionamiento de 
energía eléctrica, una cuarta parte está desocupada, una 
tercera parte o más viven debajo de la línea da la pobreza y 
carece de acceso a elementales servicios de atención medica, 
¿son exageradas esas demandas? (BORON, 2003, p 44). 

Vimos com isso, a que ponto chegam os processos de exclusão social. 

Se nem as necessidades básicas de sobrevivência são atendidas, avaliemos 

os déficits de educação, o saber escolarizado. O Estado parece não cumprir 

suas funções elementares, deixando uma parcela significativa da população 

alheia ao que se discute no mundo globalizado e, conseqüentemente, fora do 

mercado de trabalho (marcado pela incerteza). Porém, a demanda é cada vez 

mais exigente no que se refere à escolarização. Isso não quer dizer que estar 

diplomado seja garantia de emprego, mas é condição si ne qua non para 

conseguí-lo.

Para que haja desenvolvimento, é preciso, antes, de conhecimento. Ou 

seja, que cada pessoa se desenvolva dominando determinado conteúdo em 

função de sua utilização prática ou simplesmente para deleite pessoal. E, neste 

sentido, a educação é responsável pela propagação e difusão do conhecimento 

científico, uma vez que, em tese, é capaz de levar os alunos a um despertar da 

ingenuidade/ignorância, ampliando o universo cultural, as potencialidades para 

criar e envolver-se e participar social e economicamente não só com elementos 

produtivos, mas com condições de interferir tanto no processo de construção 

social como na construção de modelos político-econômicos. Não se pode 

pensar estratégias que viabilizem estas novas demandas educativas sem antes 

pensar nas reformas que precisam ser desencadeadas. 

Segundo Cabral Neto (2000, p. 96), a reforma do sistema educacional [...] 

é vista como um mecanismo para alcançar o crescimento econômico, a 

transformação cultural e a solidariedade nacional. As exigências para uma 

educação de qualidade neste novo paradigma implica, também, um novo 

modelo de formação do professor. Esse mesmo autor diz que: 

A tese da centralidade da educação e do conhecimento, como 
geradora das transformações produtivas, parece consensual 
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nas propostas dos organismos internacionais para as políticas 
educacionais da América Latina. Esses organismos defendem 
a existência de um novo paradigma do conhecimento que 
estaria associado ao atual [...] esse paradigma seria menos 
discursivo e mais operativo; menos particularizado, mais 
interativo, comunicativo; menos intelectivo, mais pragmático; 
menos setorizado, mais global; não apenas fortemente 
cognitivo, mais valorativo. (CABRAL NETO, 2000, p. 110). 

Ancorada nesta discussão está a tese de que a formação do professor 

perpasse os quatro pilares da educação: aprender a conhecer; aprender a 

fazer; aprender a viver juntos, aprender a viver com os outros; aprender a ser. 

Desse modo, a prioridade na formação centra-se numa operacionalização 

imediatista, com ênfase na formação em serviço e destaque para a formação à 

distância – forma de conter gastos. 

Nesse sentido é pertinente indagar: como viabilizar uma educação de 

qualidade formando alunos capazes de participar do mundo do trabalho 

invadido pela globalização e pela tecnologia, economizando e contendo 

gastos? A formação cidadã demanda recursos. Estudar não significa só estar 

presente numa sala de aula, usando o giz e a saliva. Carece de insumos que 

proporcionem o contato e a busca de conhecimentos e informações que 

permitam ao indivíduo ultrapassar as muralhas da sala de aula e da escola. 

Os desafios e perspectivas educacionais dos ribeirinhos estão em 

alcançar a dimensão da dita modernidade. O isolamento geográfico a que 

estão submetidos não seria o motivo, a priori, para a exclusão social. Mesmo 

que se trate de comunidades isoladas cujo acesso é difícil, é preciso criar 

estratégias de superação desses obstáculos, com o uso da própria tecnologia, 

para dar acesso a assistência médica, a educação escolarizada, a assistência 

social e outras demandas de tais grupos. 

Embora consideremos que a maioria da população ribeirinha utiliza a 

escrita apenas em eventos específicos, como escrever uma carta, por exemplo, 

ela está constantemente exposta a eventos de leitura das imagens que colam 

em seus lares. Nós, da cidade, adornamos nosso lar com aquilo que 

representa algo para nós, seja por seu valor estético ou como meio de lembrar 

de eventos cotidianos ou pelo valor simbólico de nossos ídolos, de modo que 

os enfeites ali expostos têm um significado e uma simbologia providos de 
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antecedentes. Com os ribeirinhos isso ocorre de outro modo, o qual buscam 

como enfeites de suas casas. Tem relação com o mundo da cidade distante 

deles, mas que parece ser considerado como símbolos de progressão sócio-

econômica.  

É pertinente, pois, salientar que a população ribeirinha está diante de uma 

“leitura de mundo” feita ali mesmo na ambiência familiar, enquanto as escolas, 

segundo observamos, minimizam a existência desse material, deixando de 

considerar seus sentidos e de explorá-los com os aprendizes adultos ou 

crianças. Mais ainda, tem desconsiderado no trabalho pedagógico o como 

esses grupos se relacionam com os conhecimentos de fora e com os 

conhecimentos da tradição. 

Imagens do desejo

Assim como a cobra com seu olhar atrai o homem e outros animais da 

floresta e os enfeitiçam, parece de igual modo enfeitiçarem-se homens e 

mulheres, pelo fascínio das letras. Por isso, talvez, as cole nas paredes de 

casa. Invade-se-lhes o modo de pensar e ver as coisas que a modernidade 

aproxima e distancia ao mesmo tempo. As imagens do desejo, na verdade, são 

tomadas tanto pelo que se vê quanto pelo que se imagina. Entretanto, vale 

salientar que o desejo e conhecimento parecem dar-se as mãos na caminhada. 

Ou seja, não se deseja o que ainda não se conhece. Desse modo, podemos 

pensar que tanto a escrita quanto outros elementos de consumo material, 

pessoal ou social são desejados a partir do momento que se vislumbra suas 

benesses. No caso da escrita, por exemplo, são claramente explicitados os 

empregos, as outras formas de ganhar a vida sem ser sobre o sol ardente cujo 

terçado e a enxada sejam seus únicos instrumentos de trabalho. 
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Interior da casa – Rio Môa.
Foto: Aldecy Lima – Setembro de 2004. 

Esta fotografia nos apresenta a imagem real de como os cômodos da 

casa dos ribeirinhos são ornamentados. Segundo Manguel (2003),  

[...] para aqueles que podem ver, a existência se passa em um 
rolo de imagens que se desdobra continuamente, imagens 
capturadas pela visão e realçadas ou modeladas pelos outros 
sentimentos, imagens cujo significado varia constantemente, 
configurando uma imagem traduzida em palavras e de palavras 
traduzidas em imagens, por meio das quais tentamos abarcar e 
compreender nossa própria existência. As imagens que 
formam nosso mundo são símbolos, sinais, imagens e 
alegorias. Ou talvez sejam apenas presença vazia que 
completamos com o nosso desejo, experiências, 
questionamentos e remorso. Qualquer que seja o caso, as 
imagens, assim como as palavras, são matérias de que somos 
feitos. (MANGUEL, 2003, p. 21). 

Percebemos, pois, que mesmo excluídos de condições básicas 

(saneamento básico, saúde, educação) os ribeirinhos estão expostos a 

“eventos de letramento” onde percebem a importância da escrita para sua vida, 

seja pedindo a alguém para ler ou escrever um bilhete, anotar as compras 
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feitas ali mesmo no barracão, seja contemplando estas letras e estes números, 

sem, contudo conseguir uní-las e decifrar-lhes o significado. Seria apenas uma 

sintonia com as coisas da cidade, da vida moderna? 

Contrastando

com o ambiente 

familiar observa-se, 

no entanto, que a 

singela escola a 

que têm acesso os 

filhos dos 

ribeirinhos é 

constituída por 

apenas uma sala e 

não apresenta os 

recursos tão 

necessários à construção e apropriação do conhecimento científico. Assim, não 

só a população não tem acesso aos produtos da modernidade, como a própria 

escola que lhe é destinada é excluída de seus domínios. Carentes de uma 

educação que lhes possibilite navegar por mundos sem fronteiras, a estes 

povos é dada apenas a condição do contentamento com a pobreza, tanto 

material, quanto de conhecimento escolarizado. Lembrando Comenius (1985), 

indagamos: como fazer para despertar nestas crianças “o desejo ardente de 

saber e de aprender”? O conhecimento nos serve, dentre outras coisas, para 

despertarmos da ingenuidade e da acomodação a que a vida nos impõe, posto 

que, um povo ignorante é um povo que não reivindica. O saber nos possibilita o 

descontentamento diante da situação posta, exigindo uma vida digna e uma 

escola eficaz.  

Pelo que se pode observar, as paredes da sala de aula não contêm o 

ornamento que os alunos têm nas suas casas, sejam repletas de papéis ou 

mesmo em pequenas quantidade como podemos ver na foto da página 

anterior.

Classe da profª Emília. 
Foto: Aldecy Lima – Setembro de 2004. 
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As imagens construídas para tais alunos será esta: uma escola de 

paredes limpas, professor com pouco recurso didático, ausência de livros para 

pesquisar, ambiente pouco aconchegante. O que estes alunos aprendem, 

certamente não é suficiente para que compreendam a complexidade da vida 

moderna, tão pouco lhes permite participar do mundo do trabalho. 

A realidade das escolas ribeirinhas dos rios Môa e Azul, ambiente de 

nossa investigação, é descrita por Lima e Andrade (2006), como um quadro de 

precariedades e subtrações: 

[...] A rede escolar é precária, com grande parte das escolas 
em péssimo estado de conservação. O material didático é 
ínfimo. Na maioria dos casos, nem sequer se dispõe do livro 
didático. O corpo docente é formado por jovens professores 
que trabalham com contratos provisórios e, recentemente, em 
face das exigências legais, alguns jovens professores 
contratados estão assumindo os postos docentes, se 
deslocando da cidade para os seringais, o que, evidentemente, 
impõe sérios conflitos de adaptação, o que em muito dificulta 
as condições de trabalho. (LIMA E ANDRADE, 2006, p. 1-2). 

Falar da educação e do papel que ela exerce no contexto da sociedade 

moderna não é tão fácil, ainda mais quando comparamos o discurso oficial e 

legal contrastando com a realidade dos povos marginalizados. A globalização 

exige conhecimento e este, por sua vez, propaga-se de forma seletiva e 

excludente nas sociedades divididas em classes. Assim, não é possível 

conceber e atribuir à educação e à escola responsabilidades isoladas do 

contexto sócio-econômico e político, posto que a formação do homem 

perpassa todos estes aspectos na condução da vida. 

A educação, atualmente, passa por modificações que vão desde as 

alterações nas formas tradicionais da identidade e da cultura à construção de 

novos papéis sociais. Nesse contexto, evidenciam-se as alterações na 

estrutura familiar, na organização do mercado de trabalho, bem como as 

modificações que se estabelecem hoje entre emprego e empregabilidade. 

As exigências do novo mercado de trabalho não se contentam com 

homens de poucas letras. É preciso, pois, dimensionar o homem numa 

perspectiva de indo além do conhecimento escolar fragmentado para atender 
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às novas demandas e perspectivas do mundo do trabalho, das novas 

possibilidades da organização social e nos casos dos ribeirinhos, do 

desenvolvimento responsável e sustentável. 

O Estado do Acre orgulha-se, em nível oficial, de estar implementando 

uma política de desenvolvimento sustentável, que alia o progresso econômico 

com a preservação dos recursos naturais. No entanto, os efeitos desses 

discursos, ainda não se fazem sentir no meio do povo. As políticas públicas 

divulgadas no Estado são as mesmas do resto do país. As tentativas de se ver 

respostas favoráveis aos grupos que ali habitam como ribeirinhos, seringueiros, 

populações tradicionais e extrativistas ainda estão sendo esperadas, não sem 

a impaciência que a situação exige. Os ribeirinhos, apesar dos contatos com o 

mundo urbano, através dos meios de comunicação e da “clara diminuição das 

distâncias geográficas,” ainda estão a esperar um contato formal com o 

conhecimento científico, com as letras, com a junção delas em sentidos, com a 

alfabetização. Enquanto esperam, tecem sentidos, adornando suas residências 

com material gráfico que preenchem suas vidas de sentidos imaginários sobre 

o mundo idealizado. 

Os discursos públicos do desenvolvimento sustentável ainda, talvez, 

elejam alguns políticos pela sintonia que esses alcançam com o que seja 

politicamente correto, enquanto os excluídos históricos esperam respostas 

reais, em vez de políticas públicas paliativas. Segundo Gamboa (2001, p. 103), 

a revolução informacional se desenvolve num contexto de exclusão social, no 

qual os primeiros excluídos serão os incapacitados em termos de atualização 

dos conhecimentos, de habilidades e competências que a educação básica 

ainda não ofereceu. 

No caso dos grupos analisados precisa cumprir não só a função de 

acesso ao conhecimento sistematizado, como considerar a especificidade da 

vida na floresta, de sua necessária continuidade. Considerar e respeitar o 

conhecimento da tradição desse grupo e sua preservação como condição da 

própria preservação da mata. E ainda, considerar e ser coadjuvante na busca 

de uma vida sustentável e digna neste lugar e não um estímulo ao êxodo para 

o mundo urbano. 
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_______________________________________________

Tecendo história através das imagens
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Se a natureza e os frutos do acaso são possíveis de 
interpretação, de tradução em palavras comuns, no 
vocabulário absolutamente artificial que construímos a 
partir de vários sons e rabiscos, então talvez esses sons e 
rabiscos permitam, em troca, a construção de um acaso 
ecoado e de uma natureza espelhadas, um mundo 
paralelo de palavras e imagens mediante a qual podemos 
reconhecer a experiência do mundo que chamamos de 
real.

Alberto Manguel 
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cocorados sobre o barranco, cabelos castanhos claros, um 

puro ar ribeirinho. Olhar intrigante, nervoso e sentimental, 

um olhar inquieto parecendo que se está sempre partindo 

não se sabe para onde. Nesse olhar de devaneios em que se observa o rio, as 

pessoas que chegam, as que partem, os ribeirinhos tentam entender o mistério 

do ir e vir entre as matas, no barco que desliza sorrateiramente por sobre as 

águas. Um ar de pura natureza imaginativa trazendo para este movimento o 

ardor e entusiasmo que se desprende para realizar um sonho. Esta é a 

realidade de uma vida que se projeta a partir da imagem e de uma imagem que 

se projeta para a vida. Romper este círculo tem sido a meta de alguns 

ribeirinhos que, mediatizados pelo saber da experiência constroem habilidades 

outras que lhes permitem sonhar diante das imagens, das palavras, da própria 

vida. Vive-se assim, no meio das dúvidas, dos sonhos juvenis e da veleidade 

do futuro. 

A fotografia se constitui como uma inspiração às construções imaginárias. 

A beleza expressa pela junção dos pontos e traduzida pela imagem fotográfica, 

torna ainda mais clara a presença dos fios que tecem e instigam o imaginário. 

A imagem fotográfica na realidade dos seringais não se apresenta de forma 

cotidiana, familiar, como se fosse mais um entulho que se joga fora nas faxinas 

domésticas. As imagens de santos, de políticos, dos belos figurinos das 

revistas e catálogos são materiais de cobiça e de desejo para estes homens e 

mulheres que colam tais figuras nas paredes de suas casas - talvez pelo fato 

de ser material escasso e também pela singularidade que representa. Estas 

pessoas põem-se a coletar imagens que expõem em seus lares: seja para 

adorar a divindade, admirar a beleza ou apreciar seu colorido apenas. 

Diferente da natureza em si, as imagens impressas apresentam-se a 

estas pessoas com valor ímpar. A prodigalidade da natureza que tudo oferece 

em formas cores e ritmos (através do colorido da mata, das flores e da 

incontável variedade de cores de penas das aves) não é suficiente  para abafar 

o interesse pelo que é apresentado nas fotografias que chegam aos seringais. 

Para o ribeirinho, estas incorporam-se ao seu repertório imagético de forma tal 

que as tornam parte deles mesmos.

Os aspectos naturais circunscritos na enormidade dos mistérios que os 

rodeiam, às vezes passam despercebidos pelos seus moradores e 

A
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contemplados pelos viajantes que oriundos das cidades raramente se deparam 

com esta visão que é peculiar dos seringais da Amazônia. Descrever este 

cenário não é algo tão fácil posto que as palavras, às vezes traiçoeiras e 

escorregadias, nem sempre são fiéis à descrição do ambiente. Há também que 

se contar com a subjetividade da pessoa que visitou, que descreveu, que 

contou ou re-contou o cenário. Diante disso, optamos pela utilização da 

imagem fotográfica da realidade local por compreender que a visibilidade aliada 

à descrição somam-se como prova das informações e interpretações que ora 

trazemos sobre as representações de escola nas comunidades ribeirinhas dos 

rios Môa e Azul. 

Construindo história através das imagens é um capítulo que traz em si a 

complexidade induzida pela própria subscrição. Trata-se de imagens/ 

fotografias registradas por nós nas várias andanças a estas comunidades 

ribeirinhas nos anos de 2004 e 2005. São fotografias captadas no percurso do 

rio, na recepção aos visitantes, nas despedidas, nas festas, nas reuniões. São 

Imagens das casas (exterior e interior), dos alunos, das escolas. Há em nossos 

arquivos um acervo de mais de 500 fotografias. Esta quantidade impôs a 

necessidade de uma escolha cuidadosa das fotos que seriam usadas como 

instrumento mobilizador de falas nas entrevistas que realizamos com intuito de 

entender a representação de escola pelos ribeirinhos. Queríamos saber por 

que se cola papel nas paredes, desde quando há esta prática, o que esperam 

da escola, que sentidos e significados tem a escrita para estes moradores. 

Averiguamos, ainda, as vantagens e dificuldades vivenciadas na cotidianidade 

de suas vidas. Diante da quantidade de fotos e com o objetivo de dar 

viabilidade à pesquisa, optamos por trabalhar com 33 fotografias distribuídas 

na capa deste trabalho, na abertura dos capítulos, nas análises que fazemos. 

Optamos, então, por imagens que representassem o ser e o viver destes 

povos. Trabalhamos com imagens de casas ribeirinhas, escolas da própria 

comunidade, da acolhida e despedida para com os visitantes, do rio, das 

matas.

O contato com as imagens, bem como as interpretações que fomos 

construindo após as entrevistas, nos fez levar em conta o que ressalta Mauad

(2004) quando este diz, 
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A fotografia é uma fonte histórica que demanda, por parte do 
historiador um novo tipo de crítica. O testemunho é válido, não 
importando se o registro fotográfico foi feito para documentar 
um fato ou representar um estilo de vida. No entanto, 
parafraseando Jacques Le Goff, deve-se considerar a 
fotografia simultaneamente como imagem/documento e como 
imagem/monumento. No primeiro caso considera-se a 
fotografia como índice, marca de uma materialidade passada, 
na qual objetos, pessoas, lugares, nos informam sobre 
determinados aspectos desse passado – condições de vida, 
moda, estrutura urbana ou rural, condições de trabalho, etc. No 
segundo caso, a fotografia é um símbolo, aquilo que no 
passado, a sociedade estabeleceu como única imagem a ser 
perenizada para o futuro. Sem esquecer jamais que todo 
documento é monumento, se a fotografia informa, ela também 
conforma determinada visão de mundo”. (MAUAD, 2004, p. 
22).

As imagens que servem para ilustrar servem também para dizer de um 

lugar, de um povo. Servem-nos para entender melhor as falas, os silêncios 

expressos no olhar, nos gestos, os não ditos. Assim como também o 

encantamento de se ver refletido nos retratos de si e de seu lugar. Trazemos 

ainda neste capítulo os labirintos do percurso metodológico e as referências 

que nos embasam a fazer análise tentando entender o objeto que ora nos guia. 

Caminhos trilhados, águas percorridas... 

O estudo sobre as representações sociais vem sendo apontado pela 

literatura como importante e útil para a educação, porque o conhecimento 

dessas representações é uma referência para a formulação de políticas e 

práticas pedagógicas, na medida em que tais representações, como mostra 

Jodelet (2001), permitem compreender como o funcionamento do sistema 

cognitivo interfere na conduta social e como fatores sociais interferem na 

elaboração cognitiva. Alves-Mazzotti (1994) argumenta que, para que a 

pesquisa educacional possa ter maior impacto sobre a prática educativa, ela 

precisa se voltar para a compreensão dos processos simbólicos que ocorrem 

na interação educativa.
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Esse conhecimento, gerado no contexto das interações sociais cotidianas, 

tem por função a orientação de condutas e comunicações sociais relativas ao 

objeto, contribuindo para a formação de “universos consensuais” no âmbito dos 

grupos e servindo às suas necessidades, valores e interesses. Diz-se que esse 

conhecimento é gerado socialmente porque, embora o sujeito desempenhe um 

papel ativo em sua construção, ele toma por base crenças, modelos de 

pensamento, valores e elementos simbólicos que circulam através da 

conversação no campo social em que está inserido.

O fato deste conhecimento ser partilhado concorre para forjar e consolidar 

a identidade grupal e o sentimento de pertencimento. Nessa perspectiva, a 

representação social é definida, de um lado, por um conteúdo (informações, 

imagens, opiniões, atitudes) relacionado a um objeto; mas, por outro lado, ela é 

a representação de um sujeito (indivíduo, grupo, classe) em relação com outros 

sujeitos, sendo, portanto, influenciada pela posição sócio-econômica e cultural 

que ele ocupa na sociedade. 

A Teoria das Representações Sociais nos dá um suporte teórico e 

metodológico, que tem como referência um olhar psicossocial que, segundo 

Andrade (2003) possibilita-nos, 

[...] voltar para o estudo do conhecimento prático, 
conhecimento espontâneo, natural, do senso comum. O senso 
comum estaria inscrito na realidade cotidiana do mundo vivido 
e ancorado no mundo da intersubjetividade e da integração 
social. Forja-se assim, o conceito de representações sociais 
com o objetivo de compreender as formas de racionalidade 
existente na vida cotidiana. (ANDRADE, 2003 p, 43). 

Observando as práticas sociais existente nas comunidades ribeirinhas, 

vê-se que a difusão do conhecimento não se propaga apenas através da 

ciência. Isso porque o conhecimento do senso comum constitui-se numa forma 

de interpretação possível no cotidiano das pessoas e é por ele que se mantêm 

as relações cotidianas. Já o conhecimento que a ciência produz, a princípio, 

imbui-se de uma linguagem limitada apenas a quem detém os códigos da 

mesma. Tratam-se, as representações sociais, de uma forma de apropriação 
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deste conhecimento sistematizado, no entanto, sem ameaças aos parâmetros 

sócio-afetivos e valorativos que o grupo tem como referentes. Quanto a isso 

Jodelet, (2001) ao referir-se à caracterização da representação social lembra 

que:

A representação social é uma forma de conhecimento 
socialmente elaborada e partilhada, com objetivo prático, e que 
contribui para a construção de uma realidade comum a um 
conjunto social [...] Geralmente, reconhece-se que as 
representações sociais – enquanto sistema de interpretação 
que regem nossas relações com o mundo e com os outros – 
orientam e organizam as condutas e as comunicações sociais. 
Da mesma forma, elas intervêm em processos variados, tais 
como a difusão e a assimilação dos conhecimentos, o 
desenvolvimento individual e coletivo, a definição das 
identidades pessoais e sociais, a expressão dos grupos e as 
transformações sociais. (JODELET, 2001, p. 22). 

Para a autora, “representar ou se representar corresponde a um ato de 

pensamento pelo qual um sujeito se reporta a um objeto”. Ou seja, só há 

representação se esta for de alguém sobre alguma coisa. 

Temos encontrado como fruto de nossas análises que os ribeirinhos 

parecem ancorar em sua prática uma ação que se vislumbra prioritariamente 

para o mundo urbano. Com o hábito da colagem eles estão trazendo para o 

cotidiano de suas vidas algo não familiar. Junto com as imagens, em pequenos 

trechos, se insinuando em meio à profusão de cores e formas aparece um novo 

elemento – a escrita. Esta escrita, aos poucos, é anunciada como algo ainda 

não inserido em seu arsenal de saberes, mas parte dos desejos a serem 

realizados. Mais ainda, temos encontrado pistas de que a possibilidade de 

escrever, para esses participantes, não é só ponte para participação da cultura 

letrada, mas possibilidade de acesso ao mundo urbano, compreendido por eles 

como espaço de melhoria de vida. Eusébio, por exemplo, afirma exatamente 

essa necessidade do contado com o mundo urbano. Da sintonia que precisam 

ter com as coisas da cidade e não se sentirem tão perdidos diante a imensidão 

do universo urbano. Esta perspectiva se projeta nas palavras e expressões 
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apresentadas neste trabalho. Vejamos o que ele nos conta ao ser indagado 

sobre os motivos que os levam a colar papéis nas paredes:

Eu vejo assim, né, que muitas pessoas pregam essas coisas 
na parede: jornal, propaganda de político, revista, papéis, 
cartaz de santo. Uns é porque acham bonito as revistas; outros 
que acham as palavras ou histórias bonitas. Em relação ao 
jornal, prega também pela questão política, eles lêem também, 
né, às vezes tem um lado político, praga também para 
apresentar, né. E isso dos papéis, dos catálogos, eles pregam 
também porque eles acham bonito aquelas imagens, e ler 
também por interesse de conhecer coisas da cidade: perfume, 
sapato, é radio, esses tipos de coisas, né? Então a gente fica 
observando, vendo as pessoas, as roupas, por exemplo, e 
muitas coisas se acha bonito. Essas coisas servem pro 
camarada ter conhecimento das coisas da cidade, se aprende 
com essas coisas. Aí, é [...] quando vem na cidade já sabe o 
quê que é, o que quer ver, né? Porque identifica mais , quando 
vem na cidade, já tem um rumo certo. E quando não tem essas 
propagandas essas coisas, vêm bem dizer cego, né? Ele já 
sabe aonde ir, onde é que tem, por exemplo, pedido19, aqui na 
cidade. (Eusébio). 

Moscovici (2005, p. 20) argumenta que “o propósito de toda 

representação é tornar algo não-familiar, ou a própria não-familiaridade, 

familiar”. Desse modo, a representação é vista como “um guia de ação” com o 

qual, a partir de um movimento de incorporação discursiva, ou seja, a 

possibilidade do sujeito conhecer e incorporar algo novo aos seus esquemas 

intelectuais - a ancoragem pode desenvolver uma ação própria do sujeito “que 

envolve aspectos práticos do dia a dia” – a objetivação. Se um indivíduo é 

portador de uma fala cujas ações não condizem com as práticas que lhes são 

associadas, é sinal de que ele ancorou, mais ainda não objetivou. Moscovici 

(2003, p. 78) salienta ainda que objetivação e ancoragem são, pois, maneira de 

lidar com a memória. 

A Representação Social se apóia na linguagem. Uma vez que somos 

homens de linguagem, é nela, e a partir dela, que a materialidade humana se 

19 O morador quando se refere a “pedido aqui na cidade” na verdade está falando do constante 
movimento existente na comunidade em que as pessoas também usam os catálogos para a 
função a que se destina: fazer pedidos. A exemplo dos mais usados temos os catálogos da 
Avon, Blumenau e Hermes. 
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inscreve. Carvalho (1997) referindo-se ao conceito bahktiniano de linguagem 

nos lembra que,

É através da linguagem e em particular da palavra, que o 
indivíduo define-se e é definido enquanto alguém de um 
espaço e de um tempo preciso. A palavra circunscreve em 
suas identidade sociais, ao mesmo tempo que, por meio dela, 
descortina-se o espaço possível da transgressão, ou seja, de 
superação, vez que a palavra reflete e refrata. (CARVALHO, 
1997, p. 15). 

Retomando Moscovici (2005) vimos através das definições e do 

entrelaçamento dos conceitos que é possível enxergar a inseparabilidade entre 

a comunicação e o processo representacional. Assim sendo, diz o autor: 

Uma condiciona a outra, porque nós não podemos comunicar 
sem que partilhemos determinadas representações e uma 
representação é compartilhada e entra na nossa herança social 
quando ela se torna um objeto de interesse e de comunicação. 
Sem isso seríamos levados à atrofia e, no final de tudo, 
desapareceria [...] (MOSCOVICI, 2005, p. 371). 

Assim, entendemos a representação como um conceito, uma forma 

cognitiva de elaborar os conhecimentos que circulam na sociedade e que nós 

incorporamos na possibilidade de nosso entendimento no momento. A 

representação constrói-se a um tempo no contexto das relações em que estão 

inseridas. A representação social não se caracteriza como “algo estático”, mas 

sim, como algo possível de negociações com o outro, dada também às 

circunstâncias sócio-culturais e econômicas das relações dentro das quais é 

gerada.

Diante da complexidade de nosso objeto e de seu contexto de produção e 

sustentados pelos estudos desenvolvidos por Jodelet (2001) ousamos neste 

trabalho fazer algumas aproximações entre a Teoria das Representações 

Sociais na perspectiva da Abordagem Culturalista, buscando uma melhor 

compreensão dos fenômenos estudados. Segundo Almeida (2005), 
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Na abordagem culturalista de Denise Jodelet as 
representações sociais são consideradas [...] como um 
instrumento teórico capaz de nos dotar de uma visão global do 
que é o homem em seu mundo de objetos. As representações 
são entendidas como um estudo dos processos e dos 
produtos, por meio dos quais os indivíduos e os grupos 
constroem e interpretam seu mundo e sua vida, permitindo a 
dimensão das integrações sociais e culturais com a história. A 
corrente representada por Jodelet, ao valorizar a articulação 
entre as dimensões sociais e culturais que regem as 
construções coletivas faz das representações sociais uma 
ferramenta fecunda para enfocar o jogo da cultura e de suas 
especificidades históricas, regionais, institucionais e 
organizacionais, sem cair num particularismo daninho ao 
intercâmbio e à cooperação. (ALMEIDA, 2005, p. 128). 

Culturalmente, o homem da Amazônia, e mais especificamente os 

ribeirinhos do Acre, consubistanciam-se de elementos da linguagem oral em 

detrimento da língua escrita. Isso porque há uma longa história entre estes 

povos em que a escrita representa o poder, a dominação, a enganação – ou 

seja, quem sabia ler e escrever fazia uso desses instrumentos tentando 

ludibriar os que ainda não as tinham como prática. A exemplo disso, temos a 

larga tradição do sistema coronelista que reinou no Acre dada a cobiça ao 

“ouro negro”20. Segundo Almeida (2002), a partir de 1850 a procura da 

borracha aumentou e, conseqüentemente, aumenta a necessidade de mão-de-

obra para trabalhar na extração do látex. Com isso, em 1878, cerca de 54 mil 

nordestinos foram levados para a Amazônia. O trabalho árduo nas estradas de 

seringa, bem como o regime ao qual eram submetidos estes trabalhadores não 

os permitia sequer pensar em escola, em estudos21. O sistema de produção 

nas estradas de seringa é marcado pela necessidade de aumentar a produção. 

Contudo, não se reverte em benéficos aos seringueiros e sim aos patrões. As 

idéias que se tinha eram as de que aumentando a prole aumentaria também a 

produção. Assim, Almeida (2002) referindo ao depoimento do padre Tastevin, 

de 1926, nos conta:

20 A expressão ouro negro é usada para se referir ao preço da borracha quando de seu boom
que atraiu muitos Nordestinos com a promessa do enriquecimento fácil na Amazônia.  
21 Ressalte-se aqui que estas expressões “escola, estudo, escrita” não aparecem nos trabalhos 
de Almeida (2002), nem em Costa Sobrinho (1992). Trabalhos que enveredam para nos 
informar da vida escrava que levavam os seringueiros, da criação dos sindicatos dos 
trabalhadores rurais bem como da criação das reservas extrativistas – fruto de estudos e 
pesquisas realizadas pelos autores no Vale do Juruá – Acre. 
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A vida só é boa aqui para famílias numerosas, aquelas em que 
enquanto os rapazes vão colher a goma nativa o pai vai se 
entregar a pesca, a mãe e as moças às culturas, à lavanderia, 
à costura. Mas infeliz do homem isolado, sobretudo se ele vier 
a cair doente: sua vida não é mais que um longo martírio. 
Infeliz também aquele cuja família é muito pequena para ajudá-
lo: ela não faz mais que aumentar sua carga. (ALMEIDA, 2002, 
p. 120). 

Havia, na verdade, uma dívida contraída no momento mesmo do 

recrutamento destes homens no Nordeste. Costa Sobrinho (1992), nos mostra 

o teor do regulamento que disciplinava o regime de trabalho e as condições de 

vida no seringal: 

Por todos os meios, buscava esclarecer o sentido do 
regulamento que para fins práticos, podia ser resumido apenas 
em dois dispositivos. O brabo precisava se inteirar antes de 
mais nada, de que ficava expressamente proibido plantar. Nem 
de caçar ou pescar. Tinha que consagrar o tempo de trabalho, 
numa faixa média diária de 12 horas, somente à extração da 
borracha conforme as instruções que recebia oportunamente. 
Ficava obrigado a se aviar, exclusivamente no armazém do 
seringal. Semanalmente se o centro fosse perto. De quinze em 
quinze dias, se fosse mais distanciado. E deveria ficar sabendo 
que era considerado crime tentar a aquisição de mercadorias 
em turco de regatão, a quem não podia, em hipótese nenhuma, 
vender qualquer quantidade de seringa, por menos que fosse. 
Multa para desobediência: cem réis. Como outro ponto 
importantíssimo, o seringueiro precisava ter ciência de que, sob 
nenhum pretexto, teria permissão para se retirar do seringal 
sem saldar seu débito. E ainda que tivesse saldo, estava 
obrigado a avisar o patrão com uma antecedência mínima de 
três meses. Além disso, em caso de fuga, uma vez 
recapturado, seria punido como o proprietário achasse 
conveniente sem prejuízo da multa que seria de cem mil réis 
para o seringueiro com débito, e de duzentos para o fugitivo 
que tivesse saldo. (COSTA SOBRINHO, 1992, p. 41). 

Segundo Almeida (2002, p. 113), “o seringueiro era um verdadeiro 

escravo, sujeito a severos castigos, inclusive o de açoite”. Desse modo, os 

primeiros habitantes empregavam todo seu tempo na produção da borracha e 

nas estradas de seringa colhendo o leite da Hevea brasiliensis. No entanto, 

com o passar do tempo, à medida que há um contato mais sistemático entre 

moradores e visitantes emergem os sentidos e os significados que a leitura e a 
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escrita passar a ter para as pessoas em particular, bem como dos benefícios e 

gozos que uma comunidade e/ou um indivíduo pode usufruir.

Por outro lado, o declínio no preço da borracha e, conseqüentemente, a 

falência dos seringais obriga estes homens a pensar outras estratégias de 

sobrevivência no interior da floresta. Neste sentido, tanto a leitura quanto a 

escrita vão ganhando notoriedade entre as gerações mais jovens que 

margeiam as barrancas dos rios acreanos hoje não mais regidos por 

seringalistas.

Buscando compreender o dito: uma estratégia metodológica  

Tentando compreender os sentidos atribuídos pelos ribeirinhos para a 

escola, a especificidade do grupo com que trabalhamos e as estratégias de 

busca das informações por nós adotadas, entendemos ser a Análise de 

Conteúdo proposta por Bardin (2004) e Franco (2005), a alternativa mais 

adequada para subsidiar nossa análise. Segundo Franco (2005, p. 13), 

O ponto de partida da Análise de Conteúdo é a mensagem, 
seja ela verbal (oral ou escrita), gestual, silenciosa, figurativa, 
documental ou diretamente provocada. Necessariamente ela 
expressa um significado e um sentido. Sentido que não pode 
ser considerado um ato isolado, pois, os diferentes modos 
pelos quais os sujeitos se inscrevem no texto correspondem a 
diferentes representações que tem de si mesmo como sujeito e 
do controle que tem dos processos discursivos textuais com 
que está lidando quando fala ou escreve.  

Desse modo, a mensagem expressa através da oralidade nos serve para 

entender o processo representacional dos participantes desta pesquisa com 

respeito ao nosso objeto de estudo: Representações Sociais de escola. Para 

tanto, fizemos à tematização dos conteúdos expressos através das falas. Esta 

análise temática nos mostrou a existência de treze temas, que segundo Franco 

(2005), se configuram em unidades de contexto, os quais elencamos abaixo: 
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1. Religiosidade; 

2. Tradição; 

3. Acesso à informação;  

4. A escola como caminho para o futuro; 

5. Necessidade de escolarização; 

6. Colar papéis nas paredes; 

7. Necessidade de uma escola melhor; 

8. Admiração pelos escolarizados; 

9.  Sentimento de vergonha por não saber assinar o 

nome

10.  Uso do papel para além da escola; 

11.  Sofrimento no trabalho do campo. 

Procedemos assim, o trabalho de criação das categorias temáticas que, 

segundo Franco (2005, p. 57), “[...] é uma operação de classificação de 

elementos constitutivos de um conjunto, por diferenciação seguida de um 

reagrupamento baseado em analogias, a partir de critérios definidos”. 

Escolhemos o modelo de construção de categorias, a posteriori, emergindo da 

fala ou discurso, produzidos pelos ribeirinhos quando aos nossos 

questionamentos, o que implicou em muitas idas e vindas a esse material. Para 

uma melhor coadjuvância com a estratégia de entrevistas usamos o critério 

semântico para definição de categorias temáticas molares. Ou seja, buscando 

desvendar os princípios organizadores de sentidos e significados. Seguindo 

ainda o modelo descrito por Franco (2005), os requisitos usados para sua 

definição categorial foram exclusão mútua, pertinência e objetividade. 

Desse modo, criamos cinco categorias temáticas sobre as quais nos 

debruçamos a seguir: colando letras nas paredes; as iluminuras do 
religioso; além floresta; escola como veleidade do futuro; camponeses da 
floresta.
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Colando letras nas paredes

Casa ribeirinha – Rio Môa. 
Foto: Aldecy Lima – Setembro de 2004.  

Interior da casa ribeirinha – Rio Môa. 
Foto: Aldecy Lima – Setembro de 2004. 
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Interior da casa ribeirinha – Rio Môa. 
Foto: Aldecy Lima – Setembro de 2004. 

Interior da casa ribeirinha – Rio Môa. 
Foto: Aldecy Lima – Setembro de 2004. 
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Interior da casa ribeirinha – Rio Môa. 
Foto: Aldecy Lima – Setembro de 2004. 

Interior da casa ribeirinha – Rio Môa. 
Foto: Aldecy Lima – Setembro de 2004. 



92

As imagens que expressam o colorido, a fotografia da realidade vista 

pelos moradores no momento da entrevista para este trabalho. Trata-se de 

imagens das casas ribeirinhas no interior da floresta acreana. Esta categoria 

colando letras nas paredes engloba as unidades de contexto 2, 6 e 10. 

Tradição, colaram papéis nas paredes e uso do papel para além da escola. 

Representam, na verdade, o uso que os moradores ribeirinhos fazem desses 

papéis. Colar papel nas paredes de casa é para estes moradores uma tradição, 

atividade que aprenderam com os pais observando e/ou ajudando-os a 

selecionar e colar. É uma atividade tanto dos meninos quanto das meninas. 

Diante do material que dispõem, buscam as imagens mais bonitas e mais 

significativas para eles naquele momento. Norberto lembra que cola esses 

papéis “desde muito tempo, a gente era criança ainda”. Essa é uma expressão 

recorrente na fala de todos os entrevistados. Emília nos conta que, 

Todas as casas pregam esses papéis na parede. Nas casas 
aonde a gente chega, ainda não vimos casas que não tenha 
esses papéis pregados na parede, seja ele fotografia, santinho, 
papel até de catálogo, sabe [...] é uma prioridade porque a 
fotografia é muito importante, simboliza uma coisa muito 
importante na vida. Muitos não sabe nem ler e nem escrever, 
mas entendem isso como uma visão da cidade, do que se 
passa na cidade do que se usa.  

Tais figuras fazem parte da vida destas pessoas. Evidenciam o quanto 

estamos imersos no mundo das imagens sejam elas visuais ou mentais e como 

são importantes para compreendermos o mundo. Atuam não só como 

ornamentos ou com a função de contemplação exegética, mas contribuem, de 

forma importante, para a compreensão do vivido, do novo e para a atribuição 

de sentidos ao mundo.  

Ao indagarmos o porquê se cola papel nas paredes, sem que 

titubeassem, as respostas logo vinham: “para enfeitar por que acha bonito”; 

“para tapar as brechas”; “para colorir a parede”; “pela ilustração”; “porque 

gosta”; “para mostrar o que o filho fez na escola”; “para entreter as crianças”; 

“para saber o que se passa na cidade”; “saber da moda”; “para ler através das 

imagens”; “por uma lembrança”. Rosa foi enfática ao afirmar que: 
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Gostam bastante e isso é verdade e dificilmente você chega na 
casa de alguém que mora nos seringais, os ribeirinhos, que as 
paredes não esteja colorida. Porque o problema deles é a falta 
de leitura e então eles dão muita importância à imagem. Quem 
não lê quer ver alguma coisa né. Já que ele não pode ver 
através da leitura, eles querem ver através dos olhos. Eles 
querem encher os olhos. Eles querem encher os olhos de 
alguma beleza né, já que eles não podem descobrir as belezas 
que uma pessoa que sabe ler descobre. Uma pessoa que sabe 
ler descobre maravilhas em qualquer pedacinho de papel. 
Enquanto eles não têm essa capacidade de descobrir essa 
beleza que uma pessoa que lê descobre em qualquer 
pedacinho de papel. Eles, [...] a necessidade deles né, é ver a 
imagem. Porque pode prestar atenção, uma pessoa que não 
sabe ler se ela pega um livro que tenha só letra eles fazem 
assim: zapu, zapu, zapu... Folheia o livro todinho. Mas se eles 
pegam um livro que tenha gravura eles ficam horas e horas ali 
que você jura que eles estão lendo né. Eles estão lendo 
através da imagem. Eu acho que eles consideram a leitura 
através da imagem por não saber a leitura através das letras. 

A leitura da imagem, a leitura da palavra só podem ser compreendida 

quando conhecemos a língua. Caso contrário é um sinal qualquer sem 

significado. “A palavra é um símbolo totalmente resolvido naquilo que significa 

naquilo que faz entender. É constitutivo de um universo simbólico de onde 

retira seu significado” Ciavata e Alves (2004, p. 10). A autora nos alerta para a 

compreensão dos códigos. Desse modo, é necessário o domínio do código 

para a decodificação e entendimento da mensagem. Nas comunidades 

ribeirinhas a que este estudo se refere, a escrita está presente ainda que não 

se domine os códigos gráficos na sua plenitude. É como se este objeto não 

familiar permeasse, ainda que com certas limitações, toda uma vida marcada 

pela ausência da escrita. É como se esta familiaridade fosse almejada, a 

princípio, pela apreciação/aproximação da gravura, posteriormente pedindo 

ajuda para a tradução das marcas gráficas que se apresentam em forma de 

letras, em mensagens – a pura representação de pensamentos, de idéias.

Os moradores ribeirinhos enfatizam em suas falas, dentre outros dizeres, 

que colam papéis nas paredes por que gostam do colorido. Assim, quando 

vêem múltiplas cores estampadas numa imagem fotográfica se deliciam 

admirando a si próprio e as outras imagens. É como se isso os mobilizasse 

para colar cada vez mais papéis nas paredes de casa. Ao compreender tal 

atividade ou hábito destes moradores, tentamos identificar os sentidos que dão 
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à escrita e como, a partir desta compreensão, contribuiremos para 

contextualizar o processo de aquisição da mesma para esses moradores, 

mensurando as conseqüências para a inserção sócio-cultural de suas tradições 

no processo educativo. Esta perspectiva pedagógica valoriza o ribeirinho e seu 

espaço de habitação, levando-o a redimensionar a forma como considera o 

espaço e como se relaciona com ele. 

O colorido das imagens que forram as paredes da sala de visita, de 

moradores ribeirinhos mostra a identidade de uma localidade, de um lar, de 

uma vida. Uma vida marcada cotidianamente pelos traços da escrita, pelo 

próprio colorido perceptível aos seus olhos, pela subjetividade escondida nos 

traços gráficos que se vê. Traços estes, nem sempre decifráveis dada à 

condição histórica de escolaridade a eles negada. Os papéis que forram as 

paredes são vitrines e/ou catálogos de moda por ser o material impresso mais 

facilmente encontrado pelos moradores que, a cada final de mês, vão à cidade 

e visitam as agências dos correios em busca destes materiais. As revistas 

conseguem com amigos. Os cartazes de políticos, com estes nos períodos de 

campanhas eleitorais e os cartazes/imagens de santos, os padres e as freiras 

levam nos períodos das desobrigas22 que fazem até as cabeceiras dos rios. 

Quanto aos calendários, estes são adquiridos no comércio da cidade. Emília 

lembra do orgulho que parece existir nestas pessoas quando expõe em suas 

salas o calendário que receberam na época da realização da feira e assim 

dizem: “vou colocar aqui onde eu fiz minha feira. É o mercado fulano de tal”. 

As mulheres fazem desse hábito uma espécie de arranjo para enfeitar as 

cantoneiras (armários fixados no canto da parede) onde guardam as roupas da 

família, as louças, os mantimentos. Ficam horas redesenhando e recortando o 

papel numa espécie de molde vazado que depois colam nos armários, 

enfeitando-os como se fossem bicos ou rendas que se vende nas cidades. Fica 

bonita a arte – fruto da criatividade destas mulheres. Deusuite comenta sobre 

essa forma de ornamento. Diz ela: 

22 Períodos em que os religiosos, normalmente os padres, conduzem uma missão nas 
comunidades ribeirinhas celebrando casamentos, batizados, rezando a missa. Enfim, são 
momentos de evangelização em que se eleva o espírito a Deus. Segundo Souza (2002, p. 
122), padres ainda realizam viagens pelo interior do Acre e pregam o evangelho de seringal em 
seringal, de colocação em colocação, de colônia em colônia, pelo rios, pelos varadouros, pelas 
estradas. Essas viagens costumam durar dias e até meses [...] no passado estas desobrigas 
eram mais constantes. 
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As senhoras que faz muito de [...] desses papéis. Elas pega e 
faz toalhas pra enfeitar a estante delas lá e fica muito bonita. 
Ela desenha, pega o papel aí ela vai em cima da figura 
contorna lá tudo pra ficar muito vivo a cor com o pincel e lá ela 
faz as toalhinhas da estante e fica muito bonito. Tudo colorido 
mesmo.  

Morar nas barrancas dos rios e colar papel nas paredes de casa, além de 

ser uma sintonia com as coisas da cidade com os aspectos da modernidade é 

também uma forma de identificação destes povos. Mas é também denunciador 

do nível de limitações financeiras em que estão submetidas essas famílias que 

as faz lançar mão do material disponível para proporcionar maior aconchego à 

sua moradia. Contudo, enxergamos esse hábito como uma via de instigação ao 

imaginário destes moradores como se isso fosse condição de partícipe da 

comunidade. Lia nos contou que quando chegou ao seringal ainda mocinha 

achou aquilo diferente, mas, com o passar do tempo achou estranho só sua 

casa não ser daquele jeito e também passou a se interessar por este hábito 

procurando papéis para decorá-la. Diz ela: “lá na comunidade todo mundo 

prega papel na parede”. Não obstante, compreendemos esta prática como a 

construção de uma identidade que não mais quer ser marcada pela ausência 

da escrita. Isso acontece desde o início da ocupação do Acre, conforme vimos 

nos percursos históricos traçados ao longo deste trabalho. Mais ainda, a busca 

de um conhecimento mais valorizado de que o seu e que é característico do 

mundo urbano, pressupõe para sobreviver, alguma escolarização como 

ressaltou anteriormente Eusébio em seu depoimento na página 82. 

Associamos, entretanto, esta prática de colar papel nas paredes com a 

função identitária definida por Abric (1988). Para o autor, esta função assegura 

um lugar primordial nos processos de comparação social. Não se trata de uma 

querela. Trata-se, porém, de uma identificação, posto ser uma prática destas 

comunidades ribeirinhas não sendo usada em outras comunidades rurais. Ao 

mesmo tempo em que se identificam com estes hábitos passam uma imagem 

positiva do desejo manifesto em querer conhecer a cidade. Não é uma prática 

isolada, mas coletiva. Coletiva na comunidade e/ou colocação e no contexto 

familiar, uma vez que, tanto os pais quanto os filhos envolvem-se no ato de 

coletar o material, selecionar as figuras e colá-las nas paredes de casa.
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São grupos que se diferenciam de outros grupos – da cidade, por 

exemplo. Não, necessariamente, marcado pela diferenciação de classe social, 

mas fundamentalmente pela expressão do desejo de uma outra vida que, 

embora a contra gosto, expressam só ser possível no espaço urbano. Tal 

desejo está imbuído do desagrado das condições de vida e de trabalho a que o 

isolamento e o descaso das políticas públicas o submetem. Madeira (2003), ao 

refletir sobre as políticas sociais argumenta que: 

No mundo de hoje acirram-se as diferenças e disparidades, 
sedimentando estranhezas, afastamento e oposições entre 
indivíduos de um mesmo grupo ou entre grupos de uma 
mesma sociedade ou, ainda, entre sociedades. O diverso 
torna-se fonte de suspeição, caracterizado como sinônimo de 
transgressão a ser isolada e alijada [...] o movimento de tais 
mudanças, no entanto, suscita e fomenta incertezas, 
insegurança e sentimento de inadequação ou de 
impropriedade. (MADEIRA, 2003, p. 108). 

Assim, como enfatiza Santos (2005, p.34), a Representação Social 

possibilita uma identidade grupal e, por conseqüência, permite a diferenciação 

grupal. Embora sintam orgulho de ser homens da floresta, os mesmo 

ressentem-se desta falta de políticas que os enxerguem. Reclamam das 

dificuldades enfrentadas conforme salientamos neste trabalho. 

Estas ações são o resultado de um processo de ancoragem. Há nesta 

prática, uma atribuição de sentidos sobre a realidade que, ao mesmo tempo 

que é elaborada, vai constituindo os sujeitos. Através do processo de 

ancoragem, entendemos como Andrade (2003, p. 56), que há o enraizamento 

da novidade num sistema de pensamento. O fato de colar papel nas paredes 

de casa caracteriza-se como uma prática que proporciona um saber23 e uma 

capacidade de imersão no grupo. Nesta perspectiva, as pessoas que vão 

morar nos seringais deparam-se com uma prática alheia até então em sua vida. 

E, a convivência neste novo grupo social, às faz ancorar uma nova prática, 

novas formas de se relacionar e viver neste novo grupo social no qual não se 

23 O termo saber é aqui usado para referir-se ao ato de conhecer as coisas da cidade veiculada 
através do material impresso que estão expostos nas paredes das casas dos ribeirinhos. 
Sejam eles calendários, catálogos ou outras propagandas.
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materializam em sua plenitude os desejos e os sonhos que os põem em 

sintonia com a cidade. 
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Iluminuras do religioso 

Interior da casa ribeirinha – Rio Môa. 
Foto: Aldecy Lima – Setembro de 2004. 

Interior da casa ribeirinha – Rio Môa. 
Foto: Aldecy Lima – Setembro de 2004. 
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Aqui evidenciamos a dimensão religiosa que se apresenta em um grupo 

de gravuras sobre o religioso que é colado pelos ribeirinhos. A questão 

religiosa se faz visível desde o início da investigação, dada a grande 

quantidade de imagens de santos que são coladas nas paredes juntamente 

com outros tantos papéis.

O Brasil tem uma larga tradição religiosa que se espalha por todo seu o 

território. Desde a chegada dos jesuítas, quando a religião tinha como objetivo 

a catequização e evangelização do então povo pagão. Temos como maioria 

nesta região o catolicismo como maior grupo. Desse modo, existe um certo 

apego ou o que denominamos aqui de maravilhamento com o lado espiritual. 

Assim, cuida-se da alma ao mesmo tempo em que pede proteção para o corpo. 

Nos mais longínquos recantos lá mesmo, onde literalmente o vento faz a curva, 

no extremo oeste brasileiro, as marcas da religião são fortemente arraigadas 

no que aqui denominamos de iluminuras do religioso. Como que iluminados 

pelas forças divinas estes homens agradecem as graças alcançadas, pedem 

proteção, se benzem diante das imagens. Trazem no gozo da vida o 

contentamento revisitado no simples fato de colar imagens de santos nas 

paredes e apreciar sua divindade. Iluminam-se e maravilham-se com isso. A 

fotografia, neste caso, apresenta-se como se tivesse o mesmo valor que 

imagens e/ou estátuas que adornam as grandes igrejas nos centros urbanos. 

Matheus, descrevendo a relação dos ribeirinhos com o sagrado diz: “as 

pessoas rezam muito, têm o habito de rezar com a família à noite, de rezar o 

terço e acender uma velinha lá do lado do santo. A idéia que nós temos é que o 

santo está em primeiro plano, tem que tá em primeiro lugar”. Décio, também 

fala das questões religiosas impregnadas na vida das pessoas, mas lamenta, 

de certa forma, a ausência de padres ou pastores nestas comunidades. E 

explica: 

O santo está na parte de cima da parede pelo seguinte: ele 
representa a ausência da religião lá no interior. Tá 
entendendo? Lá o padre só anda uma vez por ano – nas 
desobrigas faladas. Os pastores também são difíceis andar. E 
todo mundo tem sua fé. Você pode olhar aqui é a imagem de 



100

Jesus24, a imagem de nossa senhora aparecida. Aqui tá o 
irmão José que no vale do Juruá todo mundo conhece. O irmão 
José como este velho que apareceu pregando e tem pessoas 
que são adeptos dele e acreditam naquela mensagem que ele 
trazia. E como é difícil andar o padre falando a palavra de Deus 
ou o pastor, ai se cola bastante fotografia de santo ou imagens 
de Jesus, nossa senhora que é aquela imagem que nos 
deparamos com elas todo dia, toda hora ali, né? E essa 
posição ai que se você se refere mais alto, justamente, é o 
destaque. Qualquer fotografia assim, na casa do interior se 
cola sempre numa certa altura. A fotografia dos santos é o 
destaque, é a fé. Muitos seringueiros ali se levanta de 
madrugada e se põe  na frente daqueles santos – o padroeiro 
dele e faz a oraçãozinha dele para poder entrar na estrada, 
sabia? É impressionante. Eu com esse meus quinze anos de 
conhecimento no interior eu observei isso várias vezes. 
Aqueles meninos da dona Maria Luiza – os irmãos do Paulo, às 
vezes a gente tava dormindo na casa deles e de repente, eles 
[...] caçador gosta de sair de madrugada, né? Caçam longe e 
eu sempre via de madrugada eles chegavam perto do quadro 
do irmão José ai se benzia e fazia uma oração. Dali já metia a 
mão na espingarda, joga nas costa, desce [...] quer dizer já se 
recomendou para ir pra mata. Já pediu a proteção. (Décio).  

Ao analisarmos os depoimentos sobre os diferentes tipos de figuras, 

constatamos a especificidade que cada uma representa e diferenças quanto 

aos mecanismos de escolha da imagem e/ou figura, bem como da melhor 

localização nas paredes. As imagens dos santos, a quem entregam seus lares 

e a proteção da família, têm lugar de destaque na ambiência familiar. Ciavata e 

Alves (2004), ao distinguirem o conceito de palavra do conceito de imagem, 

enfatizam que a “imagem é apenas uma representação visual de algo real ou 

imaginário”. No entanto, pela falta da aprendizagem da leitura, a imagem para 

esses ribeirinhos é um instrumento de reconhecimento e interpretação do 

mundo, sinalizando por intermédio de suas características - cor, formato, 

traçados, os elementos possibilitadores de compreensão de mundo.  

Nesta perspectiva, o uso da fotografia é uma forma de presentificar o 

passado, de avivar o contado com o mundo urbano, de evidenciar a 

subjetividade que atravessa as questões espirituais e religiosas. Exemplo disso 

na vida dos ribeirinhos é a presença fotográfica do irmão José25. Os moradores 

24 Referindo-se às fotos 2 e 3 anteriormente mostradas. 
25 Profeta que peregrinou pelas terras acreanas no final dos anos 60 do século XX. Os 
moradores mais antigos chegaram a ver e conversaram com ele, receberam cura e bênção 
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falam dos milagres, tanto os que ouviram de seus pais, dada a invocação ao 

santo, quanto das situações que eles próprios viveram. Carmozinda nos conta 

da graça alcançada na aflição que viveu quando há quatro anos sua casa 

pegou fogo. Para ela, o irmão José é um santo poderoso que merece respeito 

pela sua santidade. Para “as pessoas que não tinham fé, ele fazia acontecer as 

coisas para mostrar à pessoa o seu poder”. Uma das indagações que fizemos 

a ela foi se as pessoas faziam promessas ao irmão José. A resposta veio em 

forma de relato do que ela mesma viveu.

Eu pelo menos tinha muita foto do irmão José quando houve 
um grande incêndio na minha casa – sexta feira da paixão. Aí 
foi de quem nós se valemo e graças à Deus e ao irmão José 
que conseguimos tirar tudo que tinha dentro da nossa casa. 
Tudo, tudo sem queimar né, porque a casa era grande [...] 
tiramos tudo, tudo, tudo, mas nós se valemo do irmão José, 
poderoso! Fiz prece a ele: meu irmão José, faça com que dê 
tempo nós tirar nossas coisas de dentro de casa, tirar as 
imagens dele pra não ofender, não queimar! E graças a Deus e 
a ele nós conseguimos.  

Matheus conta dos milagres que ouviu por várias e várias vezes seus 

avós contarem, dentre eles, o que segue: 

O meu avô e minha avó, eles contam que viram o irmão José 
na peregrinação dele por aqui. Ele contava a história de uma 
senhora: o irmão José chegou na casa dela e perguntou o que 
tinha pra comer. A mulher timidamente ofereceu uma galinha 
que havia preparado para comer com sua família. Depois que 
ele comeu e foi embora a mulher saiu pra cozinha pra lavar a 
louça e quando abriu a panela a galinha tava inteirinha.  

Vitória também fala da devoção religiosa como uma espécie de 

maravilhamento dado, o apego aos santos e dos ditos “milagres” que ouviu 

seus avós, pais e tios contarem.

ganhando água benta para proteção dos lares. Seu retrato está exposto na maioria das casas 
como uma espécie de proteção espiritual. Há uma devoção a esta imagem como se fosse um 
santo canonizado pela igreja, de cujo apego espiritual se agradece os milagres.  



102

A imagem dos santos está em destaque porque muitos são 
religiosos e admiro né, essas figuras de santo até porque 
muitas pessoas assim chego até a adorar as imagens dos 
santos e tem uma certa admiração pelo santo como é o caso 
aqui do Irmão José da Cruz que nós tamo vendo aqui nessa 
parede a foto dele aqui ao lado dessas outras figura. Então 
eles contam muita história: que o Irmão José era um homem 
santo que andava no mundo e até mesmo minha avó no 
interior ela costuma contar casos desse santo. Santo não, 
desse homem que as pessoas julgam, que dizem que ele era 
santo né que muitas coisas que ele dizia que iria acontecer no 
futuro, está acontecendo. É meus irmãos, mais adiante vocês 
vão ver muita praga, aí diz que nem agora no interior tem a 
praga da lagarta então, ó aí ó, irmão José falou que ia ter a 
praga da lagarta então tá vendo como ele era santo mesmo 
como ele sabia?  

A moradora conta, ainda, outra situação vivida por sua tia, depoimento 

que revela a necessidade de devoção e respeito aos mistérios do divino. E, 

quando não são considerados demonstrando-se descrédito, se revestem em 

castigos.

A tia e seus vizinhos guardavam um ou dois litros de água 
benta. Um dia, porém, ela achou que não mais precisaria 
daquela água e a derramou. Naquele mesmo dia seu filho 
afogou a mão numa panela de água fervente. Foi àquela 
correria, uma aflição – o menino queimado. Aí foi só de que ela 
se lembrou: a água benta do irmão José. Só podia ter sido 
castigo àquele ato de descrença num homem que se 
acreditava fazer milagres. Mandou, então que um dos filhos 
fosse correndo à casa de sua comadre que guardava o 
prodigioso líquido. Ela, cuidadosamente lavou o braço do 
garoto que se esvaía em prantos. Foi um alívio para o menino: 
foi se tranqüilizando e se acalmando quando lavou com aquela 
água o seu braço que despelava. Até hoje ela agradece ao 
irmão José por seu filho está sã e salvo e nem marcas de 
queimaduras tem em seu braço. Desde então cuidou de pedir 
da comadre um pouco daquela milagrosa água que guarda até 
hoje como se fosse uma relíquia que não se pode perder, 
acrescentando assim sua crença neste homem (profeta) que a 
considera de poder. Minha tia acredita que este foi um castigo 
por ter desacreditado no poder de cura que se atribuía a este 
santo. (VITÓRIA)
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As pessoas atribuem estes fatos a um milagre e por isso, têm respeito e 

cuidam da imagem que junto às outras tantas formam, para eles, um conjunto 

harmônico de beleza e cores expostas nas paredes. O fato das pessoas mais 

jovens não terem conhecido pessoalmente o irmão José, não os impede de 

pedirem sua benção diante das dificuldades que enfrentam. As imagens 

coladas nas paredes das casas ribeirinhas são algo introjetado na cultura 

destes povos. Segundo Violeta “assim como a gente guarda a foto de uma irmã 

que viajou para lembrar sempre dela, guardamos as imagens dos santos para 

lembrar que são eles que nos protegem”. Aqui, mais uma vez, vemos emergir a 

condição de isolamento e desamparo a que estes moradores estão 

submetidos, lançando mão da devoção como fonte de força para superação 

das dificuldades. Expressa também a condição de pobreza dos mesmos. 

Este cenário é comum aos moradores. Aos olhos dos pesquisadores e 

viajantes é que sobressaem a estranheza, o idílico, o anormal, o querer saber.

As fotografias mostram a realidade da vida destas pessoas, na qual, 

numa demonstração de fé e busca de proteção, forram as paredes de suas 

casas colorindo-as, dando-lhes vida: pela tonalidade das cores, pelo respeito 

aos santos, mas principalmente pelo amparo à solidão e isolamento das 

colocações. Ali mesmo, diante das imagens agradecem as graças alcançadas, 

se benzem pedindo proteção e admiram a beleza nelas expressa.  

A proteção neste sentido apresenta-se como uma dupla funcionalidade: 

ao mesmo tempo que rogam por proteção espiritual, também se sentem 

protegidos das intempéries, do vento gelado que ecoa nas noites escuras, 

dos bichos noturnos que circulam pela floresta. Isto porque a estrutura das 

casas nos seringais não segue a estrutura de uma casa na zona urbana. Há a 

dificuldade de beneficiamento de madeiras, de adquirir um telhado de alumínio 

ou mesmo pregos usados para erguer uma casa. Assim, as casas 

assemelham-se, na sua maioria a taperas (casas mal construídas ou 

construídas com poucos recursos) cujos espaços não apresentam divisão entre 

os cômodos: quarto de dormir, sala de visita ou cozinha. Muitas destas casas 

não têm nem cercada toda sua estrutura. Ou, quando isso acontece, a madeira 

e/ou paxiúba, é de textura irregular formando frestas que facilitam a entrada do 

vento ou até mesmo de bichos. Costa Sobrinho (1992), refere-se à estas casas 

como sendo um tapiri que no boom da borracha era o abrigo dos seringueiros, 
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lugar que lhes servia de moradia e para guarda de alguns instrumentos de 

trabalho.

Além floresta 

Além floresta é uma categoria que nos remete a pensar sobre os 

sonhos, os desejos, os quereres do ribeirinho, que numa espécie de 

“contentamento descontente” vivem, contam e recontam suas histórias, seus 

devaneios. Ao mesmo tempo que relatam gostar da floresta falam também dos 

sonhos que os move e que, para realizá-los, precisam conquistar espaços fora 

dela. Essa categoria articula o tema 3 – acesso à informação. 

As imagens transportam as pessoas para mundos imaginários possíveis e 

impossíveis, além do que o olho consegue enxergar, mas que, a realidade 

longínqua das matas amazônicas distanciada pelo espaço geográfico, não 

permite ao ribeirinho conhecer. O que está além da floresta encarna-se no 

mistério do desconhecido, dos sonhos. Essas questões sobressaem-se na fala 

destes moradores quando indagamos por que colam papéis nas paredes de 

casa. Matheus nos diz:  

A gente sempre sonha. Quando a gente pega a foto de uma 
praia, por exemplo, do Nordeste, foto do mar, você coloca ali e 
toda vez que você olha para aquela foto, você sempre se 
imagina, você sempre se vê naquele local né? Então você 
acaba criando um sonho e ali a cada dia você enriquece mais 
ele, você adiciona mais elemento, um dia você vai estar lá só, 
outro dia vai estar com alguém, um dia você vai tá tomando 
banho de mar, outro dia você já vai estar passeando e na 
verdade ele te leva né, além daquela foto que tá ali na parede é 
como se você atravessasse aquela parede e entrasse naquele 
mundo que você criou naquele papel e que tá colado lá na 
parede.

Retratos e imagens que vão para a parede das casas constituem-se 

numa produção de sentidos sobre o querer ser e estar naqueles lugares; de 

conhecer o mundo, as pessoas, outras formas de viver. Enquanto colam, 
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observam e tecem no imaginário, novas perspectivas sobre si e sobre as 

circunstancialidades do mundo: imaginam-se naqueles figurinos, com aquele 

corte de cabelo, com aquela blusa, com aquela calça, com aquele sapato. Os 

próprios moradores enfatizam em suas falas a beleza do colorido dos materiais 

impresso aos quais têm acesso. 

São estas imagens de pessoas bonitas, bem vestidas que passam a 

compor o querer ser, que apontam a diretriz modal, ainda que tais artefatos, 

mais fortemente difundidos pela mídia no mundo urbano, não cheguem aos 

seringais da região com tanta freqüência  dada as condições de acesso: 

ausência de televisão e outras mídias diferentes do radinho de pilha. 

Quando indagamos sobre o querer ser igual ou mesmo parecido com 

aqueles personagens que aparecem no colorido das imagens, Matheus nos 

conta:

A gente acaba querendo ser igual às pessoas dos catálogos, 
né? [...] tem um rapaz lá do catálogo muito bem vestido, 
cabelos muito bem arrumados, bem prontos [...] a gente acaba 
se espelhando neles, pra ser como eles, ser bonito. Pra se 
vestir bem que nem eles, pra sair bem na foto. A gente acaba 
pegando um pouco do que tem lá na foto do catálogo e 
brincando, fazendo o mesmo no espelho ou ensaiando com 
algum colega né? Se espelha desde a beleza física à roupa 
que a pessoa tá vestindo [...] tem muito isso, de se espelhar. 
As pessoas, as mulheres, mães que costuram e as mocinhas, 
elas copiam modelos das roupas. A minha avó, a minha avó 
ela usava sim, muito, muito catálogo exatamente pra isso né, 
pra copiar o modelo. Às vezes, como ela costurava, então 
alguém trazia uma roupa (como modelo) ou: ah dona 
Francisca, vim trazer esse vestido aqui pra senhora fazer só 
que eu trouxe essa revistinha aqui, dá pra senhora fazer igual 
esse aqui? Então uma blusa – ah, dona Francisca eu quero 
uma blusa igual esse aqui da revista. Daí então ela usava 
muito isso aqui como molde pra costurar. Quando a pessoa 
não trazia, ela dizia: tem uma revistinha aqui você pode 
escolher o modelo que você quer.  

Linda Inês, de igual modo, salienta os elementos do imaginário sobre o 

mundo exterior ao seu, aguçados nos momentos em que aprecia as revistas e, 

que quando vem para Mâncio Lima vai até as agências dos correios procurá-

las e as leva para o seringal. Os moradores sonham e se espelham naquelas 
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imagens cuja estampa lhes enchem a imaginação. “A gente acha bonito 

aqueles homens, aquelas mulheres e tem vontade de chegar até onde eles 

estão – é por isso que colamos”. Parecendo maravilhado por tal prática, 

Norberto, com um brilho no olhar, empolgado com esta possibilidade de falar 

de seu mundo conta que “escolhia as maiores gatas, as mulheres mais bonitas 

da revista e logo ia fazer o grude26 para pregar aquela imagem na parede”.

Endossando os discursos proferidos pelos outros moradores Décio nos 

chama atenção, ao falar dos cartazes (santinhos) de políticos. Para ele estes 

cartazes também são um espelho para as mocinhas, uma referência de alguém 

que está muito próximo, muito mais que as fotografias das moças da revista. 

Trata-se de alguém de quem já se ouviu falar, em que se vislumbra a 

possibilidade dele(a) fazer uma visita, que pode chegar a cumprimentá-los, a 

dar-lhes um aperto de mão, uma batidinha nas costas. E, orgulhosamente, 

quando isso acontece dizem: “olha aqui, é fulano(a) de tal [...] como é o sorriso 

dele(a), olha o decote do vestido e tal”.

Ao contrário da população urbana, os ribeirinhos parecem dar outra 

conotação aos cartazes de políticos que colam nas paredes de casa. Na 

cidade, usa-se os cartazes de candidatos estampando assim, a opção político-

partidária. Já nos seringais o que mais chama atenção é a fotografia em si. O 

cartaz é usado para mais de uma utilidade. Conforme vimos na fala de Décio, o 

fato de ser alguém mais próximo, alguém com quem se vislumbra a 

possibilidade do contato, reforça a idéia de um dia eles mesmos poderem estar 

em outro lugar. Décio conta ainda: “não quer nem saber de quem é, só quer 

saber de colar cartaz de candidato e não é para saber o número de todos os 

candidatos, não. É o sorriso, é a forma como ajeitou o bigode, o cabelo, a blusa 

que usa”. Ou seja, parece existir a referência de um modelo identitário ao qual 

gostaria de pertencer. Ao mesmo tempo, por ser um modelo distante, demarca 

a diferença que os constitui, principalmente por se tratar de pessoas de classes 

sociais diferentes: uns na base da pirâmide social enquanto aqueles, senão no 

topo, representam outro nível sócio-econômico-cultural.

26 Nos seringais raramente se dispõe de cola. Porém, esta ausência não inviabiliza a colagem 
de papéis na parede. Uns usam o grude que fazem da goma seca extraída da mandioca; 
outros descobriram que o leite da seringa é mais resistente ao tempo e não atrai insetos como 
barata, por exemplo. 
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Na verdade, o imaginário dos ribeirinhos se posiciona no entremeio do 

ideal urbano, construído pela imagem visual que lhes permite distanciar-se, 

ainda que na imaginação, do isolamento social e geográfico que a vida lhe 

impõe, tecendo de sentidos o seu existir. Na verdade, tentam preencher essa 

lacuna e completar o que lhes falta, num exercício de aproximação dos dois 

espaços. Há entres estes moradores uma relação com tais imagens tal como 

se fosse “a mariposa atraída pela chama”.

Pensando nas Representações Sociais como uma forma de 

popularização da ciência, é possível pensar a escrita enquanto uma ciência 

que, nos seringais da Amazônia no início de sua ocupação, foi proibida de 

popularizar-se posto que iria descortinar as maracutais27 tramadas pelos 

patrões, donos dos seringais, para enganar e explorar os seringueiros.

Hoje, no entanto, há uma transformação sócio-histórica na vida destes 

moradores, consequentemente, uma nova representação. Representação esta 

que é temporal e flexível diante o saber que se dispõe, diante também dos 

novos desejos e necessidade, da complexidade que a todos aflige.

Na floresta, é possível viver diante de uma riqueza natural: vida simples, 

pouca roupa, sem luxo. A vida na Amazônia é permeada por relações de 

proximidade que beira a promiscuidade (banhos coletivos nos igarapés, 

divisões de bens e serviços. Hábitos da vizinhança: distribuir entre os vizinhos 

o que tem à mesa), trabalho de meia (adjunto para a colheita que envolve as 

famílias para colher um produto e depois a troca, para que a família beneficiada 

receba o mesmo beneficio do trabalho coletivo), que compõe uma tradição 

peculiar, quase não é perceptível, dada à naturalidade com que se lida e se 

vive nesse ambiente no dia-a-dia. É Loureiro (2001), que nos possibilita uma 

melhor compreensão desta relação. 

Vivendo dentro deste espaço, o homem tem com ele uma 
relação permanente de trocas. Na Amazônia, este espaço 
físico está preenchido pelos rios e pela floresta. É uma 
geografia do esplendor e da tropicalidade, do qual emana o 
sentido do sublime, do imediato, da exuberância cósmica. 

27 Termo usado corriqueiramente pelos moradores da região para designar uma enganação dos 
mais espertos sobre os mais frágeis quase sempre com pouca ou nenhuma escolaridade ou 
mesmo na esperteza das situações políticas.
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Talvez nenhum outro conjunto hidrobotânico possa ultrapassá-
lo.  Nenhum outro encarna, simboliza e exprime com maior 
diversidade, as raras reservas da primitividade insubstituível do 
planeta [...] a Amazônia – já se disse – é um anfiteatro. E a 
disposição de seu relevo confirma isso, devendo-se apenas 
acrescentar que se trata, no caso, de um anfiteatro muito 
irregular, não só pela forma incompleta e excessivamente 
alongada, como também pela posição assimétrica do 
Amazonas, relativamente ao conjunto. (LOUREIRO, 2001, p. 
124).

Apesar de ser a Amazônia um espaço ímpar, pela singularidade da fauna 

e da flora, cuja riqueza do espaço físico é incontestável, compreendemos, 

porém, que os ribeirinhos não se contentam com os limites da geografia. Eles 

gostam de seu espaço: da floresta, dos rios, dos mistérios de uma vida 

simples, dessa paisagem esquecida pelo poder político da região.  Mas, apesar 

disso, querem conhecer os benefícios da cultura industrializada, da cidade, 

daquilo que a cultura escolar proporciona. Felipe, que tem os ares sonhadores 

de um poeta, mostra isso com muita tranqüilidade quando se expressa através 

de uma música de sua própria autoria. Nela, retrata o quanto gosta de morar no 

seringal. Perguntamos a ele: é bom ser ribeirinho? O morador com seu jeito 

descontraído de ser nos disse:

Ah! Eu gosto demais, eu amo a minha vida. A vida que Deus 
me deu eu acho, deu do jeito que eu pedi mesmo. Do jeito que 
eu queria. Morar lá pra mim é uma grande felicidade. Inclusive 
eu tenho uma música que eu vou até gravar esta música que 
ela canta assim: 

Sou caboco sou bagaço 
Sou caipira e sou tubaço 
Sou feliz e como sou 

Dessa terra eu sou nasço 
Do meu sertão eu tô grato 
Tô feliz aonde tô 

Por aqui não tem assalto 
Quando o calor está alto 
Não precisa cão de alerta 
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Pra me levantar bem cedo, 
Durmo sem pensar no medo 
Fico com as portas aberta 
Não há cidade que me faça mudar 
A felicidade veio para ficar 
Caça e pesca é meu esporte 
Porque Deus me deu a sorte
De viver nesse lugar! 

Todo dia em meu descanso 
Deito na rede e balanço 
Eu não me sinto sozinho 

Solidão não me amola 
Meu amor traz a viola, 
Canto com os passarinhos 
Acordo com a alvorada 
Que faz a passarada 
Anunciando o amanhecer 

Me levanto na carreira 
Vou banhar nas cachoeiras 
Esperar o sol nascer 

Não há cidade, que me faça mudar 
A felicidade, veio para ficar 
Caça e pesca é meu esporte 
Porque Deus me deu a sorte
De viver nesse lugar! 

Na música está expressa a realidade cotidiana, mas também a liberdade 

poética. As palavras até endossariam o dizer do próprio morador sobre a 

felicidade de morar no interior da floresta. Isso se não conhecêssemos a 

história de vida destes moradores e do próprio autor da música. Felipe nasceu 

e se criou na comunidade Zumira, bem próximo à Serra do Divisor – hoje área 

de proteção ambiental do Estado. Nosso entrevistado é líder da comunidade e 

também Conselheiro do Parque Nacional da Serra do Divisor28.

Trabalhei também como agente de saúde. Tive oportunidade 
de trabalhar como delegado sindical lá na fronteira do Môa. 

28 No apêndice C constam informações mais detalhadas sobre o PNSD. 
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Como agente de saúde foi o Programa Saúde na Floresta 
naquele tempo que entrou o governo da floresta aqui no Acre 
com o Jorge Viana nós fizemos um pequeno curso e eu tive 
oportunidade de atuar por dois anos. E logo depois eu saí aí 
entrei no conselho.  

Trata-se de uma pessoa que aprendeu a ler tardiamente, que dirige os 

cultos religiosos em sua comunidade, que viaja para a cidade, que também já 

teve oportunidade de conhecer outras regiões do país. Inclusive nos contou 

que concluiu seu 1º grau (Ensino Fundamental) há três anos – estudando na 

escola da própria comunidade onde sua filha é professora depois de ter 

cursado o 2º grau, na modalidade Magistério (hoje pela nova nomenclatura 

Ensino Médio) na cidade. Voltou à comunidade e está exercendo a docência 

junto a EJA (Educação de Jovens e Adultos).

Na verdade, ele gosta de seu lugar, mas tem a oportunidade de estar em 

contato constantemente com outras realidades, participando de movimentos 

políticos em busca de melhorias para a comunidade. Orgulhosamente conta 

que já esteve no Congresso Nacional entregando documentos aos senadores e 

deputados e que nesse momento foi escolhido para fazer uso da palavra. O 

microfone, que antes era um bicho preto que metia medo, agora já é familiar. E 

ainda diz que foi elogiado pela deputada Perpétua Almeida que disse: “seu 

Felipe fala melhor que certos deputados (risos)”. Vê-se, portanto, que a floresta 

e os rios em si não bastam. Tanto ele quanto os outros moradores querem 

saber o que existe além do horizonte das matas. Ora, há entre os ribeirinhos a 

necessária vinda à cidade, seja para resolver negócios ou estudar, seja para 

buscar papéis os quais colam nas paredes que por sua vez elevam os sonhos 

de conhecer outros lugares, seja para dar novos ares aos seus pensamentos. 

Seja ainda devido ao envolvimento com as questões políticas e/ou sociais, 

abrindo-lhes os horizontes que possibilitam o contato com o novo. De modo 

que estes homens não se desligam das coisas da cidade, das novidades do 

mundo urbano. De levar e trazer informações misturando-se homem-mundo, 

mundo-homem. Como que encarnando-se num movimento de homens dando a 

“impressão de nascer juntos para uma vida”.  Falando de si Felipe relata ainda: 
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Eu sou muito divertido em minha vida, sou uma pessoa alegre, 
feliz. Às vezes, apesar das conseqüências da vida mais 
ninguém pode tirar o sorriso da cara. Tem que mandar a 
solidão embora e deixar o sorriso entrar no seu organismo [...] 
a gente mora bem próximo da Serra onde estão os pontos 
atrativos, cachoeiras e sempre leva a família pra tomar um 
banho, ver aquela Serra, aquela natureza tão pura! E bom 
mesmo de tudo, é conhecer o valor que tem aquela natureza, 
tão linda! 

A paisagem fotografada, descrita, pensada, imaginada, sentida e vivida é, 

de fato, uma paisagem única no sentido mesmo de sua existência, de sua 

materialidade. Única para os moradores que querem descer o rio e saber onde 

vai desaguar. Única para os viajantes, pesquisadores e estudiosos que sobem 

o rio na ânsia de entender e explorar esta diversidade, sua vegetação, suas 

tradições, este povo. 

A fotografia parece, neste sentido, registrar as marcas, os passos e a 

inteligência humana sinalizando para outros mecanismos narrativos que 

ultrapassam a descrição dos fatos. Sobre uma determinada ótica, singularizam 

uma época, uma idéia, gostos e preferências registrando-se assim como um 

novo elenco de fontes que passam a fazer parte da história deste povo. Um 

fato que nos chamou atenção no momento das entrevistas foi a não quietude 

das pessoas ao verem as imagens de suas casas e também de se verem 

nestas imagens. É como se as fotografias espelhassem o sentido de suas 

vidas. Expressões do tipo: que coisa linda! Olha como ficou bonita esta 

fotografia. De quem é? Quem tirou este retrato?

Empolgadas olhando uma e outra fotografia as pessoas falavam de si, de 

sua realidade expressando a própria visão de mundo. A fotografia resguarda a 

memória e a lembrança que este hábito lhes traz. No presente, estas 

fotografias não são apenas documentos, são a caracterização de uma moradia. 

É o registro de uma lembrança. Estas imagens informam àqueles que querem 

saborear algo distante; àqueles que se entremeiam homem/mata. Porém, 

olham o distante como possibilidade do vir a ser ou um contentamento em 

apenas apreciar, uma comodidade pelas rotinas da vida, uma satisfação pela 

tranqüilidade do lugar. Entretanto, para Mauad (2004, p 21) 
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[...] a imagem consubstanciada em matéria, a capacidade da 
imagem potencializar a meteria em si mesma, como 
objetivação do trabalho humano, como resultado do processo 
de produção de sentido social, como relação social. Entendida 
como uma relação entre sujeitos, a imagem visual engendra 
uma capacidade narrativa que se processa em determinada 
temporalidade. Estabelece assim, um diálogo de sentidos, com 
outras referências culturais de caráter verbal e não-verbal. As 
imagens nos contam histórias, atualizam memórias, inventam 
vivências, imaginando a história.

De certa forma, as imagens que chegam aos ribeirinhos são imagens que 

impressionam pelo seu colorido, pelas belezas ali expostas. Trata-se de uma 

realidade distante da sua – não deixa de ser o reflexo da classe dominante 

(aparência elegante das modelos, da beleza e dos modos de se vestir, se 

produzir) são imagens construídas, muitas vezes, com a intenção da venda de 

produtos de beleza, da moda urbana impondo desejos de consumo a todas as 

classes sociais. Na zona urbana trata-se de perspectivas sedutoras ao 

consumo exacerbado difundido pelo capitalismo. Nos seringais uma sedutora 

imagem que se estampa nas paredes cuja realidade está situada a anos-luz 

das condições sócio-econômicas de consumo. Homens e mulheres pobres, 

que agora, diante da imagem, enchem os olhos embaraçados pelas 

desigualdades sociais.  

Escola como veleidade do futuro  

Esta categoria, Escola como veleidade do futuro, é oriunda da junção 

das seguintes tematizações: escola como caminho para o futuro, necessidade 

de escolarização, admiração pelos escolarizados e necessidade de uma escola 

melhor. Temas 4, 5, 7 e 8 respectivamente. Falar desta categoria como 

veleidade do futuro nos mobiliza antes a falar da construção histórica da 

sociedade acreana que pauta-se essencialmente na migração nordestina para 

o trabalho nos seringais. Constitui-se, na origem, como uma sociedade 

escravista, marcada essencialmente pelas longas horas de trabalho diário nas 

estradas de seringa e completa ausência de escola. Com muitos deveres e 
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pouco ou quase nenhum direito que lhes resguarde a vida. Dentre os direitos 

negados, o de acesso e permanência à escola. Os meninos e meninas não 

poderiam freqüentar escola, uma vez que, teriam que ajudar seus pais na 

colheita do látex e preparo da borracha; posteriormente na caça, na pesca, no 

plantio e na colheita. 

A escola para estes moradores ribeirinhos não está traçada no destino 

que a vida lhes coube dar. A minissérie “Amazônia” exibida recentemente 

(janeiro de 2007) pela rede Globo de televisão, expressa exatamente esse 

sentido de abnegação. Só os filhos dos patrões que sequer conheciam os 

seringais, de onde vinham todo o luxo e riqueza que desfrutavam nos centros 

urbanos ou na Europa, tinham direito à escola. Aos filhos dos seringueiros 

sobrava o trabalho árduo no interior da floresta: aprender a sangrar a 

seringueira, adentrar as matas – acertando o pique para encontrar as árvores 

que dão leite, a obedecer com docilidade. Segundo observa Almeida (2002), o 

trabalho na extração do látex obriga o seringueiro à labuta de até 15 horas 

diárias munido dos seguintes utensílios: facão, balde, poronga, espingarda. 

Costa (2002, p. 136) afirma que, 

Uma das primeiras descrições da vida dos seringueiros foi feita 
por Euclides da Cunha em 1906 em artigo intitulado “Entre os 
seringais”, ele descreveu a habitação dos seringueiros como 
uma cabana de paxiúba numa clareira que a mata ameaçadora 
constringe, cercada pelo imenso círculo vicioso das estradas 
da seringa, vivendo completamente só na faina dolorosa, para 
sempre encarcerado numa prisão sem muros.   

No entanto, a autora ressalta que essa prisão sem muros foi, ao longo 

das décadas, sendo rompida pelos próprios seringueiros que abriram caminhos 

interligando as colocações e rompendo esse isolamento. Assim, reforça que, 

Através desse caminho de trilhas, forjaram uma extensa rede 
de parentes, afins, amigos, grupos e movimentos. Assim, 
embora não haja rodovia no seringal, há um incessante vai e 
vem de pessoas, não só da casa do seringueiro para as 
estradas de seringa e para o caminho do roçado, mas também 
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da colocação para os armazéns da cooperativa, para os 
novenários das vilas, para as cidades onde os velhos vão 
receber a aposentadoria, ou para a sede das associações em 
época de assembléia. Também há um vai e vem contínuo de 
visitas: amigos e parentes levam meninos para os rezadores, 
consultam um agente de saúde, visitam-se compadres, 
namora-se e brinca-se nas festas de partida de futebol – tudo 
isso fazendo caminhada de uma hora pelos varadouros que 
cruzam as matas. (op. cit, p. 136). 

A escola apresenta-se a esta nova geração como fruto de um desejo que 

os une de modo a dar vida aos sonhos que dominam essa nova época 

histórica. São desejos, doravante, irreconhecíveis pelo poder público que nega 

uma escola boa e de qualidade a estes povos da floresta, agora não mais 

seringueiros, ribeirinhos apenas. 

Percebe-se, entretanto, que há desde a falência dos seringais uma nítida 

vontade de fazer uma história diferente. Desde Chico Mendes – citado neste 

trabalho, particularmente no capítulo I, se reivindica escola através de eventos 

e embates sociais em busca de melhores condições de vida vislumbrada 

prioritariamente pelo viés do saber escolar, pela proximidade do saber 

científico, pelo desvendamento dos códigos gráficos. O sonho adormecido de 

saber o que o patrão escreve no borrador foi despertado. Romper este modelo 

não tem sido nada fácil, porém, alimentam-se por quereres, por entrelaçamento 

de muitos saberes, por um desejo ardente de novos eventos históricos prenhes 

da minimização das desigualdades sociais. 

Todavia, há entre os moradores ribeirinhos, um duplo significado de 

escola. Os mais antigos associam a não oportunidade de estudo à pressão dos 

pais (seringueiros analfabetos) pelo investimento de seu esforço na extração 

do látex ou no plantio das lavouras e na regra dura dos patrões seringalistas. A 

fala de Celeste mostra-nos essa duplicidade de sentidos atribuídos à escola e 

ao estudo, muito embora seja um outro tempo, um tempo presente.  Para ela 

os alunos gostam da escola, entretanto, 

Os pais lá, assim, num são muito interesseiro né? Assim, pela 
aula dos filhos. Os filhos falham muito e acontece que as falhas 
dos alunos na escola às vezes é mais da parte dos pais né, por 
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parte dos pais que num incentiva né os filho, as vez tira os 
filhos pra ir trabalhar. Os filhos ajudam em todos os trabalhos: 
caçar, pescar, fazer farinha, brocar, plantar roça, tudo isso os 
pais tira os filhos pra ajudar nesse tipo de trabalho. E assim, 
tem muita gente analfabeta, lá na comunidade [...] muitos pais 
dizem: ah, eu não aprendi e tô passando. Ah, não adianta você 
ir pra escola não porque eu num aprendi, tô passando, né? 
Acontece muito lá muitos fazem dessa forma.  

Ao mesmo tempo que a moradora fala da necessária ajuda dos filhos nos 

afazeres do dia-a-dia da vida nas barrancas dos rios, diz também dos papéis 

que cola nas paredes de casa como sendo uma possibilidade de conhecer 

aquele mundo “de ser mais adiante uma pessoa tipo aquela”, referindo-se  aos 

belos figurinos expostos nas paredes.  Muitos destes moradores ainda vivem 

resquícios de uma história de exclusão e opressão do início da ocupação do 

território acreano, posteriormente Estado do Acre. Vitória também nos chama 

atenção quanto a visão de escola como possibilidade de um futuro diferente. 

Ou seja, projetando nos filhos aquilo que não puderam ser. 

Alguns pais sim, incentiva o filho: meu filho, você tem que 
estudar que eu num quero que você seja que nem eu, com 
mão calejada. Mais adiante você pode ter um futuro de vida 
melhor que o meu se você estudar. Se você num estudar, você 
nunca vai conseguir sair dessa vida, dessa luta, desse trabalho 
de sacrifício do interior e você estudando, você pode mais 
adiante né, conseguir ter uma chance de algo melhor em sua 
vida. E outros não, outros diz assim: eu num estudei e num 
morri até hoje, portanto, meu filho estuda se quiser. Eu num 
forço meus filhos ir pra escola, ele vai no dia que quer, se ele 
quiser ir ele vai, se num quiser eu num mando entendeu? Tem 
esse tipo de pais, bem desinteressado pelos filhos, no interior. 
Já eu num sou assim não. Meu filho estuda, ele ainda é 
pequeno mais já vai pra escola. 

O redesenhar da vida destes povos não nega o percurso da história da 

qual são vítimas. Ou seja, fazem com os filhos uma espécie de repetição do 

que seus pais o fizeram. Na verdade é este modelo que os autoriza a criação e 

educação dos filhos. Não obstante, a isso incrementam elementos desse novo 

tempo, dessa nova representação social e espacial que ora os guia. Para uns a 



116

educação escolar parece favorecer a uma ascensão social, uma veleidade do 

futuro como podemos ver nos registros a seguir: 

Eu acho assim que qualquer uma mãe que diz: eu quero pôr o 
meu filho pra estudar é porque eles querem que o filho seja 
alguma coisa, tenha né um futuro melhor. Aí é o meu caso que 
eu quero que meus filhos estudem pra eles serem alguma 
coisa já que eu não tive oportunidade, nem eu nem o pai deles, 
né? Eles também têm essa vontade, eles querem conhecer 
outras coisas, conhecer a cidade. Queria conhecer né, e queria 
estudar pra ser alguma coisa. Que o sonho deles era estudar 
pra ser alguma coisa, não queriam tá na roça né que nem eu 
fui criada com o pai deles. É isso.  Agora mesmo, se Deus 
quiser, em janeiro já vai entrar um na faculdade que é a 
Lucinete. O Vagner não estudou, quer dizer, não terminou o 2º 
grau mas ele diz que esse ano vai terminar, falta cinco matérias 
pra ele terminar e ele disse que vai começar a estudar desde o 
começo do ano. (Margarida). 

Quando eu penso em escola, em botar meus filhos na escola, 
eu penso assim, o seguinte: é porque se eu pôr o meu filho na 
escola, amanhã talvez ele terá um futuro de vida, né? E se ele 
nunca for pra escola, continua que nem eu ou outro qualquer 
né? Eu tenho uma filha que é formada já no 2º grau, aí tenho 
três que estão se formando esse ano. A que se formou na 
cidade já voltou pra lá, tá trabalhando lá. No dia da formatura, 
eu fico muito feliz oh! Num fico mais feliz porque eu desisti 
porque eu também podia tá no meio né? Mas ainda vou voltar 
pra escola, se Deus quiser. (Frederico). 

Quando penso em escola, ah eu penso! Eu penso na minha 
filha saber ler e ser o que eu num pude ser porque num me 
interessei e eu quero que elas se interesse e seja o que eu 
num fui. Que  tenham uma vida melhor, um bom emprego, 
alguma coisa assim, né? Melhor. Um bom emprego e que viva 
bem, porque eu vivo dependente do meu marido, porque num 
sei ler, pra mim arranjar um emprego, aí o que nós faz é só 
mermo trabalho de agricultura e só. E eu peço, às vez digo pra 
elas: ó, tem que estudar que é pra aprender o que eu nunca 
aprendi né, nem eu nem seu pai, porque ele também num sabe 
ler e eu ponho mermo pra ir pra escola. (Lia).  

Eu acho assim que o que se espera da escola assim é 
expectativa de vida de experiência diferente. A escola é uma 
novidade, uma coisa assim diferente, uma coisa nova na vida 
do ribeirinho. Já que eles não tiveram oportunidade quando 
criança que criança é que é a hora da escola né? Do pré-
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escolar. Uma criança quando vai pra aula a primeira vez uma 
criança interessada mesmo aos estudos no primeiro dia de 
aula quando a mãe coloca a mochila nas costas já acorda cedo 
e já quer ir e é uma pressa e naquela expectativa de chegar na 
sala. E eu acho que essa expectativa que a criança tem no 
primeiro dia de aula de chegar à escola na primeira vez está 
dentro dos ribeirinhos também. (Rosa). 

Bernardo nos lembra que seu pai os queria trabalhando, “para quanto 

mais trabalhar mais produção ter”. Sem criticar o pai e sendo diferente deste, 

diz querer seus filhos na escola, pois a vê como possibilidade de conseguirem 

um emprego na cidade e deixar de “arrastar cobra pros pés”. Esse tem sido 

seu empreendimento para com os filhos: colocando-os na escola para estudar 

ainda que divida o tempo da garotada entre escola e afazeres da profissão de 

agricultor, no plantar, colher, caçar e pescar. Além disso, a escola significa a 

construção de um futuro melhor diante do contexto inóspito que é ser agricultor 

nesta região. 

Há, no entanto, os que se contentam com a vida que têm e não 

enxergavam, no momento, outras possibilidades de libertação da situação 

sócio-econômica e cultural (exemplo o qual nos contou Celeste). Para estes, a 

cidade fica tão distante que parece mesmo ter sido destinada aos que lá já 

estão, sem a intromissão de outros.

Apesar desses argumentos, já percebemos mudanças significativas. Vive-

se um outro tempo no qual os filhos mais jovens tentam desgarrar-se de uma 

queixa por serem do mato. Uma espécie de descontentamento da pacata vida 

nos seringais. É recorrente, nas falas dos jovens, moças e rapazes, o desejo 

expresso no desejo de vir para a cidade. Eles dizem isso aos seus professores. 

Emília conta o que ouve constantemente quando vem para a cidade: “Ah, se a 

professora me deixasse ir com ela!”. Esta parece ser uma expressão piedosa 

de lamento. Aquilo que se constata na imagem de abertura deste capítulo.

O longo olhar que desde pequeno se espicha sobre o horizonte. Um olhar 

que diz muito e que ao mesmo tempo, ecoa na história de “pouca escolaridade” 

destinada aos homens do campo. O queixoso pedido dos alunos aos 

professores acontece pelo fato destes não pertencerem às comunidades onde 

lecionam. A cada final de mês descem o rio para visitar seus familiares, receber 
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seus honorários, resolver outros problemas. Indo em busca de dignidade a 

escola os atrai, juntamente com um sentimento de urgência e de esperança de 

um emprego na sombra. De saber ler e escrever, de saber falar melhor, de ir, 

de vir, de conhecer. 

Segundo Linda Inês, as crianças de lá, “todas querem conhecer a cidade, 

todas têm um sonho: querem conhecer”. A escola para elas representa a 

grande vontade que têm de sair de lá para vir estudar numa escola melhor. 

“Seria muito bom pra todos, se todos viessem”. O seu grande sonho é sair para 

estudar fora, arranjar um emprego. Lá não têm um estudo bom como o da 

cidade. Linda Inês ressente-se ainda da grande dificuldade de acesso aos 

materiais escolares: livros, cadernos, lápis, caneta; da escola que não é grande 

e nem de alvenaria. A moradora de apenas 18 anos de idade não freqüenta o 

ensino regular. Aprendeu a ler tardiamente e está ainda no curso noturno da 

EJA (primeiro segmento) procurando enxergar o que se esconde na sombra 

das letras, está se alfabetizando. A imagem a seguir representa o dizer da 

moradora, quando esta clama por uma escola melhor.

Imagem de escola ribeirinha 
Foto: Aldecy Lima – Setembro de 2004. 
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Esta é uma das imagens do lugar onde funciona a sala de aula. É a 

escola. É aqui que se aprende a ler, a escrever e a adentrar o universo do 

conhecimento científico. Outra imagem de escola da região está estampada no 

capítulo II deste trabalho, na página 73.

É como se a imagem do prédio também constituísse um dos elementos 

avaliativos para dizer do melhor lugar para se estudar e para aprender. Sales 

(2000), ao estudar o valor simbólico do prédio escolar constatou que ele tem 

um papel importante na aprendizagem. O autor assinala que: 

As formas arquitetônicas dos prédios escolares mais 
valorizadas são aquelas associadas às melhores escolas, ou 
seja, as escolas freqüentadas pelos grupos de maior nível 
econômico e prestígio social [...] em contrapartida, 
desvalorizam as formas arquitetônicas associadas às escolas 
freqüentadas pelas camadas populares, escolas públicas e 
estabelecimentos tipo casa-escola [...] os estabelecimentos tipo 
escola-casa não possuem uma forma arquitetônica definida, e 
por fugir completamente dos padrões da escola legitimada 
socialmente, foram desvalorizadas pela maioria dos sujeitos 
desta pesquisa, dentre eles os sujeitos de nível sócio- 
econômico médio que classificaram e rotularam a clientela 
desses estabelecimentos escolares como pessoas pobres, 
carentes de alimentação e indispostos para o estudo. Essa é 
uma das razões que leva uma pessoa que estuda ou estudou 
numa escola desse tipo, a não legitimar o seu próprio saber. Ao 
admitir que os outros desvalorizam sua escola, bem como o 
seu saber, passa, também a desvalorizá-lo chegando a ponto 
de auto classificar-se como analfabetos.  Essa constatação 
serve para evidenciar a importância que possui o prédio 
escolar, como instrumento das lutas simbólicas  pela 
legitimação do saber. Portanto, para que o prédio escolar 
capitalize sua função simbólica positivamente, é preciso que 
sua arquitetura não fuja dos padrões de escola historicamente 
aceitos pela sociedade. (SALES, 2000, p. 262). 

O estudo desenvolvido por Sales (2000), em sua tese de doutorado no 

Rio Grande do Norte não destoa daquilo que os ribeirinhos no Estado do Acre 

pensam, penam e sofrem. A arquitetura conta muito, além disso, há a ausência 

dos insumos necessários à educação – elementos fortemente presentes na fala 

destes moradores.
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No tímido riso contorcido pela vergonha de falar sobre a escola que 

freqüenta, e de si própria Linda Inês, dentre outros pais e alunos (moradores 

ribeirinhos participantes deste estudo) nos faz pensar como Lima (2007) sobre 

eles e sobre as idéias perdidas no simplesmente racional. Reunindo, desse 

modo, diversidade de tempos e sentimentos num momento em que o ritmo e o 

silêncio interno/reflexivo se fundem num momento em que o passado e o futuro 

se tornam presentes, visando à interconexão entre a singularidade e a 

universalidade do pensar e do agir, fazendo emergir uma nova estética de 

sentir e fazer a vida que marca-se pelos contrapontos: campo – cidade; ricos e 

pobres; escolarizados e não escolarizados.  

Outorga-se à escola, um lugar de destaque no pensar destes moradores 

que usufruem dos benefícios e do emprego que ora gozam, conquistado, 

exatamente, porque freqüentaram a escola. São moradores ribeirinhos que 

quebraram a lógica da vida marcada pelas desigualdades sociais e pelas 

dificuldades vivenciadas para estudar. Para eles, o desejo foi mais forte 

vencendo assim as dificuldades em busca da conquista dos sonhos. Hoje se 

vangloriam e agradecem a Deus pela vida que levam. Vejamos o que nos 

contam:

Eu comecei a estudar lá desde a primeira série. Lá não tem 
pré, já começa da primeira série. Aí quando eu estava na 
quarta série eu fiquei lá e repeti a quarta de novo porque eu 
não queria vir morar aqui29. Aí vim morar. Quando eu chegava 
aqui começava a chorar com saudades dos meus pais e 
voltava pra lá de novo. Até que chegou um certo momento que 
eu pensei assim que eu tinha que vir estudar porque no futuro 
eu ia precisar né, aí eu vim. Até que eu falei assim: eu vou me 
acostumar lá. Aí vim fiquei morando nas casas e me acostumei 
e estudei. Terminei o primeiro grau, terminei o segundo grau aí 
consegui um emprego, mas disseram que era pra zona rural e 
eu disse é pra lá mesmo que eu quero que lá eu nasci e me 
criei. Aí voltei pra lá de novo. E hoje muitas pessoas que me 
conheciam eu já dei aula pra eles. Porque eu comecei com 
gente pequena e já dei aula pra jovens e adultos também lá na 

29 A moradora usa a expressão morar aqui para referir-se à cidade de Mâncio Lima lugar onde 
nos concedeu a entrevista. Ressalte-se, ainda, que a grande maioria dos ribeirinhos que vêm 
estudar na cidade trabalham como empregados domésticos nas casas de família ou mesmo 
moram de favor nas casas de parentes, dividindo o tempo entre escola e trabalho. O termo 
usado “morar nas casas” representa a ausência de dedicação exclusiva aos estudos.
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comunidade e eles tudo estudam comigo e ficam falando 
assim: olha conheci essa menina pequenininha e hoje ela tá aí 
ensinando pra gente, ensinando pro meu filho e me ensinando 
também. Ganhando um dinheirinho né pra manter minha 
família também. E lá eles vêem a escola assim como [...] 
criança se interessa, como por exemplo, eu tenho um filho ele 
tem oito anos. Ele se interessa bastante em ir pra escola 
porque diz ele que quando crescer quer arranjar um emprego 
pra ele. Ele fala assim: eu quero arranjar um emprego pra mim, 
mãe. Pra ser igual a senhora. Aí eu digo então estude meu 
filho. E eles não querem perder aula, porque lá as crianças eles 
se interessam muito em ir pra escola. Os meus alunos mesmo 
não gostam de faltar aula não, não gostam de jeito nenhum. 
eles vêem a escola como uma possibilidade de mudança né? 
Mudança [...] é de mudança mesmo. Às vezes eles chegam até 
na escola [...] às vezes a escola não é aquela escola boa né e 
eles dizem: ah professora essa escola tá boa de mudar. Aí eu 
digo mas vocês estão aprendendo? Estamos. Então quem 
sabe com a continuidade não muda! Aí eles dizem: a senhora 
só vive dizendo isso. (Deusuite). 

Escola pra mim representa educação, futuro né? Futuro que 
vem aí pela frente. Eu mesmo tenho algum benefício pessoal, 
porque por meio do estudo, da escola hoje eu sou empregado, 
a custa do estudo. O empregozim que eu tenho se num fosse 
através do estudo, acho que eu hoje tava era só no cabo do 
terçado mermo. Norberto.

Emília fala das lamentações dos moradores por haver muitas pessoas 

analfabetas, bem como dos usos que fazem da escrita, da necessidade da 

escola.

Os pais dos alunos, não sabem escrever o nome, onde eu já fiz 
a matricula três vezes e mandei pra prefeitura pra eles mandar 
uma pessoa ou mesmo providenciar uma pessoa pra ensinar 
os adultos por que eles têm a maior vontade de aprender. Os 
alunos chegam na escola, professora, o pai mandou dizer que 
a senhora fizesse o nome dele num pedacinho de papel pra 
mim levar pra ele aprender em casa, copiando. Ai o que é que 
eu faço, pego uma folha de papel sem pauta e escrevo o nome 
dele assim bem grande e [...] tá aqui meu filho, e o aluno diz 
que o pai dele ia passar a tarde estudando cobrindo pra tentar 
fazer. [...] eles sentem falta da escola, né?  E outros dizem 
assim: no nosso tempo [...] hoje tá mais fácil muita gente não 
quer aprender e nós aqui e agora abriu uma sala mais abaixo, 
porque que não vêm pra cá nós tudo bom de aprender ainda 
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estamos novo [...] eles sentem aquela vontade medonha de 
aprender.

Há uma manifesta vontade de aprender a ler e escrever, de acesso e de 

permanência na escola. Embora nem todos da comunidade saibam ler, o uso 

da escrita está presente toda vez que os que possuem estas habilidades, 

escrevem e lêem cartas, bilhetes e/ou mensagens de rádios para os demais. 

Porém, ainda não construíram o hábito de ler cotidianamente. Assim, tanto a 

leitura quando a escrita são eventos mais presentes nos materiais que colam 

nas paredes. Além dos materiais impressos (catálogos/vitrines, cartaz de 

políticos, imagens de santos), os livros que adentram os lares ribeirinhos 

limitam-se aos livros didáticos dos próprios alunos e a Bíblia sagrada. 

Isso está visivelmente percebido nas falas quando manifestam o desejo 

de, através da escola, conhecer o mundo. Quando pedem a alguém para ler ou 

escrever um bilhete. Quando entram em sintonia com o colorido das imagens 

lendo apenas a figura porque não sabem ler as letras. Quando querem saber o 

escondido atrás das marcas gráficas. Pérola conta que manda os filhos para as 

casas de parentes na cidade para estudarem porque “a coisa que mais quero é 

quando passar pro outro mundo deixar meus filhos arrumados na vida”. 

Matheus também fala desse desejo pelo saber escolarizado, bem como do 

respeito que os moradores das comunidades ribeirinhas têm para com os 

professores, pois os enxergam como alguém que é detentor de um 

conhecimento que a comunidade almeja. O morador relata a grande vontade 

que tinha de estudar chegando até a repetir de série para não ter que ficar 

parado, sem estudo. 

No seringal só tinha até a 4ª série, daí eu acabei repetindo 
duas vezes por que não tinha onde morar na cidade, e tinha 
que estudar mesmo. Não queria ficar parado, então repeti mais 
um ano lá por conta disso. Aí a partir da 5ª série foi que eu vim 
estudar em Mâncio Lima, mas todo o meu processo de 
alfabetização se deu com a minha própria mãe, dentro da 
minha própria casa. A escola era dentro de casa, enfim a 
escola pra mim tem uma importância muito grande pra 
comunidade e a figura do professor, ela é uma figura assim 
mais importante hoje na comunidade ribeirinha. É como se 
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fosse um vereador. Por exemplo, um vereador numa cidade ele 
é uma figura importante, ele é uma figura de destaque, então, a 
mesma coisa é o professor, é a instituição escolar né numa 
comunidade rural. As pessoas têm respeito né, se a professora 
é boa eles fazem questão de colocar os filhos lá, quer que o 
filho vá todo dia, embora o filho tenha que andar duas, três 
horas, dentro de uma canoa, embora que ele tenha que andar 
a pé, né na mata, enfrentar lama né enfim , os perigos que a 
floresta oferece.  Mas eles têm essa valorização muito grande, 
pelo professor, pela escola né, é como se o professor fosse 
realmente um, deixa eu procurar aqui um adjetivo, alguém que 
é parte da família que tem a responsabilidade tanto quanto do 
pai de educar o filho né, a figura do professor ela é colocada 
muito assim. (MATHEUS). 

O tempo verbal fortemente empregado nas falas destes moradores refere-

se sempre ao futuro. Expressões do tipo “quero que meu filho seja o que eu 

não fui; que não cresça burro; que tenha um futuro melhor; que deixe de puxar 

cobra por pés” nos apontam estar sempre sonhando com uma vida melhor. 

Desenha-se, com isso, uma imagem idealizada, aguçada pelo poder da 

imaginação sfumada que não se concretiza no presente. Projeta-se.

Há nas expressões ouvidas, falas que enaltecem a escola, outras que a 

negam, e umas que se rivalizam e se complementam. Opiniões que revelam 

finalidades e prioridades. Na tentativa de desenhar o futuro existe, ao mesmo 

tempo, o medo frente ao desconhecido. Tanto Deusuite quanto Matheus falam 

dessa resistência. Era o medo da cidade, a saudade de casa, a vergonha de 

ser do mato e não se adaptar nas casas alheias. São tomados por um 

sentimento de medo e angústia que ameaça, a princípio, a proteção 

paternalista familiar. Aproxima-se assim, daquilo que Bauer (2003) denomina 

de função de resistência que aponta como “um de seus objetivos é resistir a 

conceitos, conhecimentos e atividades que ameaçam destruir sua identidade”. 

Para o autor, a resistência é um fator criativo e ao mesmo tempo, 

[...] uma parte essencial da pragmática das Representações 
Socais. Sob esta luz, a resistência é um fator criativo, que 
introduz e mantém heterogeneidade no mundo simbólico de 
contexto inter-grupais. A função de resistência pressupõe uma 
segmentação social em diferentes subculturas, que mantêm 
sua autonomia resistindo às inovações simbólicas que eles não 
produziram. Essa defesa toma a forma de re-(a)apresentações. 
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Essas representações podem ser consideradas como a ação 
de um sistema imunológico cultural: novas idéias são 
assimiladas às já existentes, que neutralizam a ameaça que 
elas apresentam e tanto a nova idéia, como o sistema que a 
hospeda, sofrem modificações nesse processo. (BAUER, 2003, 
p. 229).

Se a escola é algo que projeta o futuro e ao mesmo tempo se há 

arraigamento às idéias presas a um tempo, cuja tradição é marcada pela 

ausência da escola, é natural então o medo frente ao desconhecido. É a tal 

proteção imunológica de que fala Bauer (2003), mas que também não se 

prende a um casulo. Pelo contrário, modifica-se incorporando novas idéias e 

outras perspectivas somando-se às já existentes cuja fronteira inovadora é, 

segundo o autor, a compreensão clara de que o conhecimento se transforma 

quando circula para além de seu próprio contexto de produção. 

Nesta perspectiva é possível pensar que haverá mudança no 

comportamento destas pessoas, dado o jogo de incorporação do conhecimento 

científico na relação com o conhecimento do senso comum. Estes moradores, 

ao voltarem da cidade, trazem na mala um punhado de inovação e esperança 

fazendo circular novas informações, gerando novos desejos e novas 

representações no grupo ao qual pertencem. Caracterizam-se, também, como 

um exemplo a ser seguido – venceram! Trazem com isso novos elementos que 

serão incorporados a cultura que também não é estática e, portanto muda à 

medida que incorporam novos elementos somando-se aos já existentes. Ao 

mesmo tempo já tem consolidada a idéia de uma escola frágil e pouco 

competente onde moram, o que desqualifica o estudo e o conhecimento que 

nele se desenvolve. 

A escola, como veleidade de futuro, sustenta-se pelos dizeres destes 

moradores quando projetam para os filhos aquilo que não conseguiram ser. É o 

pai que se emociona no dia da formatura, são os filhos que vêm para a cidade 

rompendo o medo frente ao desconhecido. É o retorno ao seringal com 

emprego garantido. Intuitivamente podemos pensar que a Representação 

Social de escola que circulava entre os coronéis da borracha e seus filhos 

escolarizados pode ter despertado nos seringueiros dos novos tempos a 

representação de escola que hoje têm. Consoante a isso, concordamos com 
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Bauer (2003, p. 235) quando este afirma que “uma representação particular 

pode, contudo, mudar de grupo hospedeiro e vagar por entre grupos sociais, 

assumindo vida própria”. Por outro lado, também as demandas de uma nova 

organização sócio-econômica e política que se instala no país desde a década 

de 80, faz circular o discurso da necessidade de níveis cada vez mais altos de 

escolarização.

É recorrente na fala dos moradores que sabem ler e escrever, 

principalmente os professores30, enfatizarem a diferença na linguagem que se 

fala nos meios urbanos daquela falada nas comunidades ribeirinhas 

evidenciando a distância entre os dois mundos, as marcas do lugar, as 

diferenças sociais. Vejamos trechos de entrevistas que mostram esta realidade 

distanciada pelo urbano/rural, escolarizados e não escolarizados. 

Ser professor dos ribeirinhos é uma missão muito pesada. 
Sabe por quê? A partir da educação daquelas crianças – você 
vai lidar com criança que vê o pai todo dia puxar uma peixeira e 
amolar a peixeira e meter no lado da cintura pra andar com ela 
completando a masculinidade dele. Ele só é homem se estiver 
com uma peixerona na cintura e o menino vai crescendo vendo 
aquilo. Quando é um dia ele está lá dentro da escola com a 
faquinha dele na cintura. E a primeira escola da criança é a 
família, não é? Ai a criança amanhece o dia ouvindo o pai e a 
mãe falando um palavrão desse tamanho [...] e ele chega na 
escola dizendo um palavrão também. [...] E a escola tem um 
padrão de linguagem, de usar as palavras corretas, da norma 
culta e que isso se distancia um pouco da linguagem que eles 
falam no dia a dia com pai e com a mãe no aprendizado. [...] 
você já pensou a criança morando com os pais que só fala por 
riba, por detrais, pá mode vê. E aí você trocar a linguagem 
dessa criança do mode vê pra tem que ver; por riba – por cima; 
por detrais – lá atrás pra ele se adaptar a isso muitas vezes 
você tem até que desenhar no quadro alguma coisa. A Flor de 
Lis, eu cheguei um dia e a Flor estava dando aula e eu fiquei 
assim observando uns dez minutos a aula da professora e 
vendo aquilo assim, me deu uma pena dela, sabe? Ela é uma 
boa professora e meu deu uma pena dela. Ela lutando com 
aqueles meninos e eu vendo aquilo, principalmente quando 
eles estavam falando aquelas palavras trocadas. Ai é que vem 
a dificuldade do professor lidar com isso. eu tive a oportunidade 
de assistir muitas aulas assim por curiosidade e para 

30 Os entrevistados, coadjuvantes na tessitura deste trabalho foram prioritariamente os 
moradores ribeirinhos, entretanto, apresentamos depoimentos de duas professoras (Emilia e 
Vitória) que também foram entrevistas e que, de certa forma, nos confirmam o desejo manifesto 
pelos moradores em querer aprender a ler e escrever.
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administrar isso é muito difícil. Isso parece exigir do professor 
uma habilidade em lidar com estas diferenças sem criar sizões 
maiores, de visões maiores. Décio.  

Lá no seringal se escreve muito errado né, escreve, assim, tipo 
assim, tanto escreve como fala errado, muitas vezes eles 
dizem assim: cumo é? Cumo é? eu num sei disso não, 
querendo dizer como é mesmo, aí eles dizem assim: cumo é, 
então fala meu fii. Tipo assim: eu num vim pra aula onti por 
causa do meu fii, o meu fii tava duente. Eu digo seu filho tava 
doente? Aí só chama fii, ah é meu fii, fii. Ou então, menino me 
dá aí essa cuié (risos). Cuié, é assim entendeu? Vitória.

Os professores trabalham como se fosse preciso traçar a forma de falar 

para poder haver aprendizagem ignorando assim os dialetos locais em 

detrimento de uma única forma correta de falar que seria a norma culta da 

língua – valorizada socialmente. Pensamos, no entanto, haver a necessidade 

dos professores trabalharem a questão das diferentes formas de linguagem 

para não assustar quem está aprendendo. Porém, dando oportunidade para 

que os alunos aprendam as formas privilegiadas socialmente. Talvez seja um 

processo que demande tempo, dedicação e envolvimento dos atores, tanto 

professores quanto alunos. Enquanto um processo de construção, é preciso ter 

a oportunidade de contato com outras formas de falar. Tentar. Errar para poder 

acertar. Duvidar. Ariscar.

Os moradores ribeirinhos parecem viver uma apreensão. Ou seja, um 

desassossego do espírito devido a um sentimento de incerteza do futuro, de 

receios e temores. Por isso a escola os atrai e os apreende sobre vários 

aspectos permeados de esperança, principalmente pela esperança da escola 

como veleidade do futuro.
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Camponeses da floresta 

Trata-se de uma categoria gestada a partir dos temas 9 e 11, sentimento 

de vergonha por não saber assinar o nome e sofrimento no trabalho do campo. 

O termo os camponeses da floresta foi originariamente usado por Almeida 

(2002), para se referir aos seringueiros que na ausência de mercado para 

consumir o produto da seringueira, vêem-se obrigados a lançar mão de outros 

artefatos para sobreviver na floresta. Nesta perspectiva o autor enfatiza que: 

Em suas respectivas colocações, os seringueiros começaram a 
cultivar roçados de subsistência, criar animais domésticos e 
plantar algumas espécies de árvores frutíferas. Os nordestinos 
que continuaram nos seringais [...] juntaram-se às mulheres 
índias, fundando famílias que prosperam até hoje, e 
incorporaram novas técnicas e conhecimento que lhes 
permitiram um aproveitamento mais diversificado das riquezas 
naturais da floresta. Em suma, deixaram de ser seringueiros 
especializados e se tornaram camponeses da floresta. 
(ALMEIDA, 2002, p.120). 

O trabalho nos seringais, na extração do látex, é árduo, escravo até, 

como mostra Almeida (2002). Tempo em que se inscrevia uma representação 

compatível com o regime de trabalho em que se cabia viver: são amarguras, 

lamentações, sofrimento, isolamento. Tempo talvez em que os homens 

alinhavam-se naquilo que Paulo Freire denominou de “obediência servil”: 

obedece-se ao patrão, ao sistema vigente. A vida no seringal foi marcada por 

estes traços sobre-humanos que aponta Andrade de Paula (2005), Costa Sobrinho 

(1992), Almeida (2002), Costa (2002). 

Hoje, no entanto, há marcas de um outro tempo. Tempo em que não lhes 

cabe apenas as lamentações de um regime escravista. Mas, de igual modo, um 

tempo de desolação e isolamento. É um tempo em que a escola já foi 

reivindicada em que a escrita circula com mais freqüência. Tempo em que a 

escrita, assim como as pessoas, também trafega pelo rio. Tempo em que se 

cola retratos, imagens, letras e números nas paredes, porque ainda não se 
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domina em plenitude os códigos que desvelam seu significado. Tempo em que 

os pais clamam aos filhos para lhes ensinar a assinar o próprio nome. Sofia, 

por exemplo, conta o drama que seu pai viveu, sinalizando os resquícios de 

uma pretérita história, lembrando a vergonha sofrida por sua mãe quando 

precisava gravar a marca do polegar no lugar da assinatura, bem como da 

desenvoltura desses moradores na aprendizagem do nadar. 

Minha mãe mermo que ela num sabe escrever, eu num sei, ela 
estudou pouco aí quando era preciso fazer algum trabalho que 
precisava assinar né aí ela colocava o dedão dela, a gente via 
que ela ficava acanhada assim e aí quando chegava em casa 
que tava só a gente ela pedia pra gente ensinar ela né escrever 
aí a gente fazia assim o nome dela pra ela copiar e fazia tarefa 
né assim, pra ela tirar palavras do livro, no caderno, pra ela 
copiar, pra ela escrever, ela ficava feliz, toda alegre, ela dizia 
“agora eu vou aprender a assinar o meu nome pra quando 
precisar eu num vou mais colocar o meu dedo” (risos) aí ela 
agora já faz o nome dela né? Só mermo assim em casa a 
gente ensinando. Ela aprendeu a fazer o nome dela, agora 
pretende tirar documento né alguma coisa, se precisar assinar, 
ela já assina. Meu pai Era caçador, plantador trabalhava na 
agricultura também. Ele cortava seringa, na época da seringa, 
ele cortava. Depois acabou aí passou só pra plantar mermo. Eu 
nasci e me criei, no Môa, no seringal né? A gente tomava muito 
banho, cedo a gente aprendeu a nadar e atravessava o rio de 
um lado pro outro, a pescar, tinha medo d’água não. (Sofia).  

A fala destes moradores mostra as dificuldades em ser um camponês da 

floresta, que, além do serviço pesado do roçado, precisam de condições 

objetivas para colocar seus produtos no mercado. São pessoas que reclamam 

um isolamento e um esquecimento do poder público para com suas reais 

necessidade de sobrevivência. Lamenta-se demonstrando um sentimento de 

vergonha vivenciada em situações públicas em que carecem de assinatura, 

nos quais a escrita de fato é requerida. Vitória relata que já viu vários 

moradores dizerem assim: “Rapaz, faz até vergonha a gente chegar lá perante 

as autoridades e melar o dedo lá naquele [...] e colocar no documento”. 

Morar nas barrancas dos rios implica em ser seringueiro, agricultor ou 

camponês da floresta. Estas são nomeações que identificam estes moradores. 

Entretanto, tais nomenclaturas não se distanciam de uma essência maior que é 
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estar distante da cidade, são moradores da zona rural de difícil acesso. São 

situações da vida cotidiana em que se reclama das dificuldades enfrentadas 

cada vez que precisam vir à cidade vender seus produtos e comprar os 

mantimentos industrializados que não se dispõe na floresta. Aurora, Pérola e 

Violeta, endossando a fala de outros tantos moradores, manifestam 

descontentamento:

Assim, porque a gente mora muito distante da cidade. É assim, 
a dificuldade financeira né? Porque lá a gente faz a produção, 
o produto mermo só é mais é a farinha né. Aí fica difícil pra 
gente fazer o transporte aí quando a gente chega na cidade 
com o produto é menos valorizado do que os da colônia 
próximo. E também a dificuldade é porque não é todo mundo 
que possui a sua embarcação, então tem que depender uns 
dos outros né e a gente encontra várias dificuldades quem 
mora na zona rural, no seringal. Uma coisa que a gente 
percebe assim é que as crianças lá cedo aprende a nadar né, 
aprende a entrar na mata, ajuda os pais e tudo isso sem 
nenhuma dificuldade. As crianças de lá trabalham bastante 
eles já vivem cansado né e eles já têm aquele pensamento no 
trabalho. São crianças sofridas muitos deles não se alimentam 
bem. Precisa procurar alimentação a noite, porque trabalham 
durante o dia. E trabalha um horário já estuda outro e assim já 
dificulta a vida né. (Aurora).  

Uma das maiores dificuldades era assim: pra gente fazer 
compras, assim a feira pra casa, era difícil, a gente só fazia 
assim final de ano era que a gente descia pra Cruzeiro, num 
era nem pra Mâncio Lima, pra Cruzeiro, trazendo aquele 
produto, que tinha fabricado lá a borracha, o feijão, porco essas 
coisas, aí vendia, aí comprava tudo em grosso: sal, sabão, 
óleo, açúcar, querosene. Antigamente quando os meninos 
eram pequeno tudo era mais difícil, agora não tá mais fácil um 
pouquinho. Tinha medo também de se alagar no rio como 
aconteceu com minha irmã que perdeu tudo até uma filhinha 
nessa alagação. Dizem até que ela foi atraída pelo boto – a 
gente nunca mais viu, não acharam nem o corpo. (Pérola). 

É muito difícil lá às vezes a pessoa não está preparado. 
Acontece da pessoa adoecer como eu adoeci assim da noite 
pro dia e foi preciso baixar comigo da noite pro dia sem nada 
sem nada mesmo. Aí fica difícil e no seringal tudo é mais difícil. 
(Violeta).
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Patrícia está falando da sua própria vida, mas também representando as 

dificuldades vivenciadas pelos moradores da comunidade. Diz que há algumas 

vantagens, mas também desvantagens em se morar lá. Para ela, 

Umas vantage de bondade e umas desvantage de ruindade. 
Por uns ponto assim difícil o acesso do rio na época do verão 
fica complicado, a pessoa num pode viajar, fica muito seco, se 
tem um produto pra trazer a pessoa num pode transportar que 
o rio fica divinamente seco. Fica difícil pra quem num é 
funcionário também sobreviver, num tem alimentação, num tem 
[...] falta muita coisa no interior. Pelo umas parte bom, mas 
também tem outras que fica muito complicado. Quem num é 
funcionário num tem como vim pra cidade, também num tem 
como trazer um produto pra vender. Aí vai se socorrer do vizim 
que tem né? (Patrícia).

Vivendo, experimentado, pensando e dizendo, os ribeirinhos tecem fios 

de uma história que faz parte do ritual daquela comunidade, incitando assim 

um imaginário que os leva para além da floresta, além do rio. Graças a estas 

vias imaginárias os homens, mulheres, jovens e crianças ribeirinhos 

sintonizam-se ainda que timidamente com os aspectos da modernidade. 

Enfrentam os perigos e as dificuldades de morar nas margens dos rios por não 

terem condições objetivas de se instalar nas cidades: não têm estudo, não se 

adequam ao mercado de trabalho cada vez mais exigente. O ideal seria uma 

política séria que apoiasse o homem no campo dando-lhe condições para 

escoar sua produção, minimizando assim as dificuldades enfrentadas, levando 

um ensino de qualidade para todos. 
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______________________________________________________________ 

Desvelando tramas e redes em busca de 

sentidos
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A identificação com a paisagem natural e a ideal, com a 
física e a cultural, além do provocar uma espécie de 
aderência física, moral e estética à terra, emoldura um 
sentimento coletivo de felicidade. 

João de Jesus Paes Loureiro 
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omo as borboletas, que emolduram-se num quadro natural 

de beleza na harmonia das cores, assim também, estamos 

nós dando tom ao quadro dissertativo que não sendo 

fechado em si mesmo, precisa emoldurar-se tomado forma em busca do ponto 

final. Tão complexa quanto a simbologia das borboletas é a construção do 

pensamento, as organizações teóricas, a tessitura na arte de escrever. As 

inocentes borboletas que tomam forma através da metamorfose, quando saem 

de seu casulo ganham uma outra vida, guarnecem um quadro apreciativo, 

juntam-se, distanciam-se, voam. Vão e vêm atraídas sabe-se lá por qual 

motivo. Inocentemente atrai, assim, os passantes, como foi nosso caso no 

momento que as fotografamos. Segundo Almeida e Knobbe (2003, p. 27), 

Para se tornar borboleta, a lagarta precisa passar algum tempo 
dentro da crisálida, uma membrana que ela própria constrói. Lá 
dentro, morre grande parte dela enquanto se processa a 
emergência de uma forma nova da mesma vida. O surgimento 
do novo ser (borboleta), que supõe a morte de grande parte do 
antigo (lagarta), se opera, sobretudo pela propriedade de 
religar elementos capazes de promover nova vida. 

Descrever este quadro de magníficas belezas naturais como é o quadro 

amazônico-acreano-ribeirinho, distancia-se talvez do trancafiar-se num casulo, 

mas impõe sair dele para um mundo de sentidos, descrições, conceitos, 

abstrações teóricas e, ao mesmo tempo, um olhar interior, principalmente para 

quem se dispõe escrever sobre objetos inerentes aos hábitos locais, por si já 

matizados por tênues sentidos que querem se impor como verdades. O texto 

que ora assinamos é permeado por um discurso que se constitui de várias 

vozes de muitos tons e infinitos sons.

A imagem das borboletas também faz parte de nosso acervo fotográfico 

que agora se complementa com a tessitura do discurso dissertativo ganhando 

corpo e uma nova vida para além das imagens, uma vez captadas e depois 

distribuídas em álbuns de família. Parte delas agora sai do casulo para correr 

espaços/mundo. É também uma imagem ribeirinha não de humanos, posto se 

tratar de um inseto de corpo frágil, asas brilhantes e multicoloridas, que 

compõe a imagem sfumada do quadro amazônico, acreano, ribeirinho. 

C
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Como se saísse do casulo, este trabalho que sofreu, por assim dizer, o 

processo de metamorfose durante estes meses da gestação ao ato de dar a 

luz, ou desabrochar para o mundo. Foram momentos em que as paredes nos 

separaram, eu e os livros, do mundo. Sobre vários olhares teóricos, 

metodológicos e científicos procuramos dar corpo e forma desenclausurando-

nos das gélidas paredes através das trocas, das discussões, dos debates, das 

esperas e da contribuição carinhosa dos meus amigos/colegas. Passou-se 

mais que um verão, tempo suficiente para dizer-se grávida de uma idéia que 

agora saiu do casulo. Não é gente de carne e osso o filho desta gestação. São 

letras que juntas formam palavras que se completam em frases e estas em 

texto. Temos aqui nosso trabalho de dissertação de mestrado de cujas horas 

de sono subtraídas nos valem a pena pela satisfação do texto pronto. Porém, 

como toda produção sobre o simbólico, inacabado. Satisfação de igual modo 

sentida quando ainda no leito do parto se passa a mão no bebê que acabou de 

nascer. Como se fosse à rotina da vida animal, lambe-se a cria e grita-se ao 

mundo: olha meu filho! Acabou de nascer. Agora não mais Ida, Letícia, 

Flavinha, mas as Representações Sociais sobre escola para os ribeirinhos do 

Acre.

Compreender como se configuram as representações sociais de escola 

para os ribeirinhos, entender o significado dos materiais gráficos colados nas 

paredes de suas casas, apresentar aspectos da história dessa população que 

se formou a partir dos seringais e ganhou novos contornos com os movimentos 

sociais locais. Estes foram os objetivos que nos mobilizaram durante o 

percurso dessa caminhada. Objetivos estes, que se desenharam a partir das 

questões pensadas para dar conta do nosso objeto de estudo – as 

representações sociais de escola construídas pelos ribeirinhos. 

Dadas as peculiaridades do objeto e da região – locus de investigação, 

delineamos as questões da seguinte forma: quais significados os moradores 

atribuem aos papéis que são colados nas paredes de casa? Por que colam 

papéis nas paredes? Desde quando há esta prática? Por que as imagens de 

santos se sobressaem às profanas? Quais relações estabelecem entre o 

material colado nas paredes e o mundo da leitura e da escrita? Quais são as 

motivações encontradas para querer aprender a ler e escrever? O que 
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esperam da escola? Para estes moradores na arte do devir, os rios e a floresta 

lhes bastam? 

As paredes repletas de retratos, imagens, letras e números representam 

um canal de aproximação simbólica que se estabelecem relações entre 

floresta/cidade; sagrado/profano; escola/conhecimento/trabalho. São estas as 

categorias que perpassam a tessitura deste enredo. É o distanciamento 

urbano/rural, é o desconforto diante das dificuldades de se morar nas 

barrancas dos rios. É o imaginário que os consola e minimiza as desolações. A 

relação que se estabelece com o sagrado, com a imagem dos santos que 

colam nas paredes, caracteriza-se como uma espécie de esperança, sossego 

da dor, acalento ao isolamento. Sobressai-se assim, o aspecto simbólico, 

imaginários e representacionais que os impulsionam para a vida querendo 

conhecer o que existe para além das margens dos rios. 

Morar nas barrancas dos rios acreanos traduz-se para alguns moradores 

como um divertimento. Tanto maior quanto a capacidade de enxergar encantos 

na dureza da vida em espaços tão isolados. Ter além dos bichos, os insetos, 

as águas, as matas, que obedecendo a rigidez da lógica da vida: nascem, 

crescem, reproduzem-se e morrem. É como se a tal metamorfose das 

borboletas também se aplicasse às outras vidas, principalmente a vida 

humana. Essa transformação é possível ser vista no percurso histórico da 

ocupação do Acre à sua conquista enquanto Estado Brasileiro. Neste processo 

morreu gente, sonhos, ilusões, e se impôs uma história de longa resistência 

que resultou na alteração da geografia brasileira com a anexação do Acre ao 

Brasil.

É possível, no entanto, ver as transformações que aconteceram desde a 

formação dos seringais, cuja exploração como todo processo colonizatório era 

desumano, à trajetória cultural dos seringais, da ausência da escola à sua 

busca incessante, mobilizada pela compreensão de que o simples quadro 

natural não lhes basta. Aparecem aqui os conteúdos da categoria 

campo/cidade: o entendimento de que a mancha do analfabetismo os 

envergonha; o querer um emprego na “sombra”; o sonhar com a caneta; o 

paletó do doutor; o giz da professora; o vendedor do boteco; a oratória do 

padre/pastor; a vestimenta da freira. Emolduram-se assim um quadro de 
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desejos e devaneios, buscas e regressos, sonhos que se vão, em função da 

vida que se têm. 

Loureiro, entretanto, fala de um sentimento coletivo de felicidade. Para o 

autor, este quadro natural de beleza e sentimento, 

Não se confunde com a simples contemplação, passageira que 
encanta o viajante. É componente de uma essencialidade 
ontológica necessária, profunda, vital e quase instintiva. 
Concorre mesmo para a afirmação de sentido existencial, 
permitindo o paradoxo de ultrapassamento de uma relação 
circunstancial para se tornar uma experiência cósmica [...] aqui 
se fala de uma relação propiciadora, indeterminada, 
imprevisível, mas orientada por um sentido de afetividade, 
compensação íntima, exteriorização expressiva. (LOUREIRO, 
2001, p. 184).   

O processo de investigação que fizemos também nos aponta um quadro 

de contentamento, do maravilhar-se diante das matas, dos bichos, dos rios, 

das cachoeiras, das imagens de santos. Entretanto, seus desejos vão além 

dessas circunstancialidades da vida como apontamos ao longo deste trabalho. 

Desvelar tramas, ao que parece, encarna a semântica da complexidade 

tal qual o quadro das borboletas, desvelando a complexa e paradoxal vida que 

se vive diante o belo, diante dos desapontamentos da vida, diante dos saberes 

e dos quereres. Diante dos ciclos e metamorfoses de uma vida às margens do 

rio. Loureiro (2001), apaixonado e apaixonante na forma de dizer da Amazônia 

nos faz pensar tanto na beleza do quadro que descreve quanto nas falas dos 

moradores que conversamos, de nossa própria condição de moradores dessa 

região. Para o autor, 

Há lugares, climas, estações, horas, circunstâncias exteriores 
em tal harmonia com certas impressões de coração, que a 
Natureza parece fazer parte da alma e alma da Natureza, e se 
separardes a cena do drama e o drama da cena, a cena 
descobre o sentimento que esvanece [...] os lugares e as 
coisas ligam-se por um liame íntimo pois a Natureza é uma no 
coração e nos olhos do homem. Somos filhos da terra. É a 
mesma a vida que flui na sua selva e no nosso sangue. Tudo o 
que a terra, nossa mãe, parece experimentar e dizer aos olhos 
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por meio de suas formas, dos seus aspectos, da sua 
fisionomia, da sua melancolia ou do seu esplendor tem sua 
ressonância em nós. Só se pode compreender bem um 
sentimento nos lugares que o inspiraram. (LOUREIRO, 2001, 
p. 183 - 184).  

Assim como a tinta que se fixa no papel, através do desenho das letras, 

formando uma interconexão de significado quando este encadeia-se de forma 

coerente e coesa para transforma-se num texto comunicável, assim também há 

a aproximação homem-mato que se fixa à vida para fazer dela um quadro 

vivível. O quadro natural que apresenta tanto Loureiro (2001), quanto Euclides 

da Cunha (2006), Costa Sobrinho (1992), Mauro Almeida (2002) são, ao nosso 

ver, tão verdadeiro quanto o pretérito tempo da exploração destes homens e 

mulheres que a princípio buscavam o enriquecimento fácil proveniente da 

extração do látex. Hoje, depois de passado um século desta história, pensa-se 

por estas bandas, que a idéia do enriquecimento ficou apenas nos sonhos, no 

esforço físico desprendido, nas mazelas que os assolava – meros sonhos a 

esvair-se no vão do nada.

Entretanto, os sonhos, tal qual o imaginário continuam posto serem estes 

que nos põem de pé na firme convicção de serem concretizados. Assim, como 

os ciclos e metamorfoses das borboletas, os sonhos dos povos ribeirinhos 

mudam, renovam-se, incrementam e enriquecem-se por outros paradigmas, 

dentre eles, a presença da escola. É como o casulo que se abre para o mundo 

trazendo não mais lagartas, mas borboletas. Quanto ao tempo não se tem mais 

dono do seringal, nem apenas a extração do látex. Há, contudo, retratos, 

imagens, letras e números nas paredes de casa, há escola para os filhos dos 

ribeirinhos, ainda que não seja a escola dos sonhos. Com ela, vislumbra-se a 

possibilidade de mudar de vida: sair da floresta, percorrer outros espaços, 

aprender coisas novas, conseguir emprego, ver o mar. Conteúdo que ao 

analisarmos vimos constituir a categoria escola/conhecimento/trabalho. 

Numa das entrevistas que realizei o garoto de apenas 15 anos de idade 

parecia querer sair de si quando falei que estava morando em Natal-RN – a 

expressão do olhar o transportou, queria sair de si para saber como é. Para 

eles é uma maravilha, um contentamento conversar com alguém que conhece: 

ouvir as histórias, saber mais. Aliás, ouvir histórias à boca da noite é parte 
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importante da tradição cultural nos seringais. Talvez por isso, o menino, 

animadamente, foi pegar o livro de Geografia onde buscamos a região litorânea 

do país, comparamos a distância entre Acre e Natal, falamos do sol, do mar, 

das praias. O mar, segundo Teves (1992) tem várias conotações. Apresenta-se 

de forma diferente para cada grupo de pessoas ou comunidades: para aqueles 

que jamais o viram remete a sonhos, ao desejo de conhecer. Para os 

pescadores vida e morte, vida e tristeza. Para os surfistas lucidade, prazer, 

fantasia e gozo. Para a autora,

[...] o mar tem, portanto, uma dimensão simbólica; ele 
representa idéias, crenças e fantasias. Ele é real e imaginário. 
[...] perguntando-se a cada um deles o que é o mar, teremos 
uma diversidade de concepções: uma polissemia de discursos, 
uma riqueza de singularidades do sujeito que faz aparecer o 
mar naquela expressão e não noutra. (TEVES, 1992, p, 16). 

Diante da simbologia e da magnificência do mar, do exorbitante volume 

de águas que vão e vêm no balanço das ondas que lambem a areia, levam as 

mazelas, e purificam a pele com o sal e o vento que traz frescura, assim 

também, e de igual enormidade é o desejo expresso em o conhecer. Quem 

dera poder um dia ver! 

Permeados pelas labutas enfrentadas para chegar à cidade os ribeirinhos 

queixam-se. Porém, e de igual modo, clamam pelas coisas do mundo urbano, 

conteúdo expressos na categoria floresta/cidade. Tal clamor evidencia-se em 

ações cotidianas que acenam práticas coerentes com o discurso que proferem. 

Assim, compreendemos que a relação floresta/cidade vivenciada por todos os 

entrevistados desta pesquisa nos confere a existência de uma representação 

social de escola bem evidenciada nos discursos e conferida nas ações práticas 

destes moradores. Em Moscovici (2005) vemos que,

As representações sociais são entidades quase tangíveis. Elas 
circulam, se entrecruzam e se cristalizam continuamente, 
através duma palavra, dum gesto, ou duma reunião, em nosso 
mundo cotidiano. Elas impregnam a maioria de nossas 
relações estabelecidas, os objetos que nós produzimos ou 
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consumimos e as relações que estabelecemos. Nós sabemos 
que elas correspondem, dum lado a substância simbólica que 
entra na sua elaboração e, por outro lado, à prática específica 
que produz essa substância, do mesmo modo como a ciência 
ou o mito correspondem a uma prática científica ou mítica. 
(MOSCOVICI, 2005, p. 10). 

Desta forma, evidencia-se tanto o processo de objetivação quando de 

ancoragem dos quais nos fala Moscovici em sua Teoria das Representações 

Sociais. Estes processos, que são cognitivos, se espraiam também no campo 

da objetividade. Ou seja, na própria ação destes moradores. O próprio ato 

encorajado que envolve riscos e desafios ao sair do seringal para estudar na 

cidade. Tal representação se articula a duas outras indissociavelmente: a de 

escrita, como o conhecimento que a escola proporciona e a de futuro como 

algo que está fora do espaço ribeirinho e só pode ser alcançado mediante a 

aquisição da escrita, que na maioria das vezes, é adquira na escola. Percebe-

se aqui a articulação entre as categorias floresta/cidade e 

escola/conhecimento/trabalho. Mas que isso, uma dupla facetagem da 

representação de escola para esses ribeirinhos que se constrói a partir do amor 

pelo lugar e da sua compreensão como espaços de qualidades de vida, ao 

mesmo tempo, em que para melhorar as condições de vida, precisa buscar 

aquilo que estar fora da floresta, uma educação de qualidade que proporcione 

condições de trabalho melhores.

A representação social de escola se apresenta nos dizeres e nos fazeres 

destes moradores na qual a escola caracteriza-se pela veleidade do futuro, em 

que se projeta para o filho aquilo que não conseguiram ser. Nas ações 

desencadeadas e no ato de mandar os filhos para as “casas alheias” na cidade 

onde possam freqüentar a escola de qualidade e dar continuidade aos estudos. 

É como se fosse uma forma de tornar a vida mais amena sem a dor e o 

sofrimento do trabalho pesado dos roçados ou nas estradas de seringa. 

Os ribeirinhos, quando colam retratos, imagens, letras e números nas 

paredes de suas casas, estão em sintonia com as coisas da cidade, 

resignificando sua cultura através da observação de imagens, palavras e 

números, plenos de sentidos a serem buscados em conjecturas, apostas e 

imaginações variadas. O mundo urbano da leitura, da escrita, das imagens 
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evanescentes que proliferam cada vez mais com maior velocidade, povoa o 

imaginário dos ribeirinhos, que através destes dispositivos se vinculam a outros 

mundos de distante acesso físico. Driblam, desta forma, as limitações da 

geografia, as curvas dos rios, o cerrado das matas, saltam sobre obstáculos 

para ampliar horizontes e assim enxergar melhor o mundo. Embora não 

tenhamos nos aprofundado nesse tema, aqui parece emergir uma 

representação social do urbano como o espaço de sucesso e de mundo da 

floresta como lugar da vida dura e difícil que tentam abandonar. 

A escola aprece, então, uma ponte entre a vida de desconforto e trabalho 

pesado e o mundo urbano, rico de oportunidades, sucesso e vida de trabalho 

mais leve. A escola, como ponte se consolida quando dá acesso ao mundo da 

escrita como canal de encontro com outras formas de trabalho. No entanto, ao 

olhar sua escola, o ribeirinho, diante de suas péssimas condições, arrefece o 

sonho de desacreditar em sua capacidade de lhe dar acesso ao mundo da 

escrita.

As representações sobre o mundo escolar construídas pelos ribeirinhos 

perpassam toda uma realidade historicamente marcada pela ausência e busca 

por escola. A maneira como estes se relacionam com a escrita ainda é 

incipiente, uma vez que não lhes permite decifrar os códigos gráficos, 

construindo sentido com a junção das letras. Desse modo, a leitura para os que 

não sabem ler e escrever se dá fundamentalmente através das figuras, da 

leitura das imagens. É isso que os olhos vêem em primeiro plano: o colorido, os 

traços, as formas, a beleza. Os que sabem ler usufruem dos ditos expressos 

nos painéis expostos nas paredes de suas casas enquanto os demais se 

apóiam nestas imagens para viagens que fazem ao mundo dos sonhos 

possibilitado pela ilustração que o olho enxerga. 

Trata-se de um mundo lido, sonhado, construído e reconstruído através 

das imagens proporcionadas por uma orientação prática dos sujeitos. É este 

mundo multifacetado por um campo representacional complexo, seja de 

escrita, de leitura, do mundo urbano, de escola que os ribeirinhos tecem de 

significados os sentidos do próprio existir. Segundo Jodelet, 
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Criamos representações por necessidade de estarmos 
informados sobre o mundo em nossa volta. Além de nos ajustar 
a ele, precisamos saber como nos comportar, dominá-lo física 
ou intelectualmente, identificar e resolver os problemas que se 
apresentam. Frente a esse mundo de objetos, pessoas, 
acontecimentos ou idéias, não (somos) apenas automatismos, 
nem estamos isolados num vazio social: partilhamos esse 
mundo com os outros, que nos servem de apoio, às vezes 
convergentes, outras pelo conflito, para compreendê-lo, 
administrá-lo ou enfrentá-lo. Eis porque as representações 
sociais são tão importantes na vida cotidiana. Elas nos guiam 
no modo de nomear e definir conjuntamente os diferentes 
aspectos da realidade diária, no modo de interpretar estes 
aspectos, tomar decisão e, eventualmente posicionar-se frente 
a elas de forma defensivas. (JODELET, 2001, p. 17). 

A vida dos ribeirinhos é marcada pelo isolamento, mas também pelas 

necessárias informações das coisas da cidade. Sabendo, por exemplo, dos 

benefícios que a escola pode proporcionar àqueles que dispõem de tempo o 

suficiente para aprender o conhecimento da ciência, como é o caso dos 

advogados, médicos, engenheiros (profissões valorizadas socialmente). 

Quando Jodelet afirma que criamos representações para estarmos informados 

sobre o mundo em nossa volta, é como se ouvíssemos os ribeirinhos dizerem: 

queremos escolas para saber ler as cartas, os bilhetes, escrever as mensagens 

que cotidianamente se ouve no radinho de pilha, que quase sempre pedem a 

alguém para ler e escrever. É o desejo de querer saber o que está escrito no 

borrador do barracão. A vergonha por não saber assinar o nome, a recusa de 

um emprego que carece de leitura. É por conta destas necessidades que os 

ribeirinhos representam a escola como instituição autorizada a lhes 

proporcionar aquelas facilidades de vida que lhes foram negadas. Informações 

que circulam entre as pessoas da comunidade despertam o desejo de 

conhecer. A vontade de correr atrás para saber mais e melhor, se relacionar 

com o grupo e consigo mesmo. 

A escola parece desviar-se de sua função primeira, que é, a difusão do 

conhecimento científico que segundo a LDBEN/96 deve ser garantido via 

escola pública e gratuita, à todas as crianças na faixa etária compreendida 

entre os 7 e 14 anos. A necessidade de escola, pelo que compreendemos, não 

é simples e unívoca, ela existe no devir de um povo cujas necessidades de 

sobrevida no interior da floresta, onde se fala uma linguagem que lhes é 
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característica, é completamente diferente do mundo urbano. Pequenos demais 

diante a complexidade da vida na cidade. Sentem que sua sabedoria é ínfima, 

marginalizada, ignorada. Como se somente a norma culta fizesse parte da 

imensidão do universo, cujos dialetos são discriminados socialmente e 

impedem que tenham acesso aos canais que levam a uma vida mais 

confortável.

A transitoriedade e provisoriedade que marcam a sociedade do consumo 

não ignoram os ribeirinhos. Os toma como consumidores também. No entanto, 

isola seus saberes, subtrai-lhes as condições de uma vida digna, que em 

muitos casos não dá conta do sustento familiar, uma vez que nem seus 

utensílios de trabalho acompanham a modernização. Eles se queixam: por não 

saber ler, por não ter emprego, por sua condição de vida subjugada pela 

discriminação social, por não ter tido oportunidade de freqüentar a escola e 

usufruir dos seus benefícios. Portanto, se sentem reféns dessa condição e 

presos a esta realidade. 

A crença nos mitos e nos poderes sobrenaturais não inviabiliza o 

parentesco destes homens com o pensamento determinado da ciência, uma 

vez que esta se utiliza dos conhecimentos do senso comum, das experiências 

primeiras, dos motivos para verificar também a veleidade da ciência. 

Entretanto, mesmo sendo pessoas de classes sociais menos favorecidas, 

não poderíamos classificá-los na fileira dos “sem palavras”. Trata-se, 

sobretudo, de acesso às condições de possibilidades como nos alerta Foucault 

(1995). Estes ribeirinhos quando têm oportunidade de dizer-se, dizem seguindo 

o curso da história: seja do silêncio, da obediência servil, quiçá da cruz pesada 

por ser pobre. 

Assim, pensamos que a partir do conhecimento, a gente se torna: 

professor, médico, advogado, engenheiro. Eles, pela ausência do 

conhecimento escolar se tornam: seringueiros, agricultores, pescadores, 

caçadores. Contudo, este é um saber válido, posto que é a partir do senso 

comum, do saber da experiência e do contato com o mato, os mitos, os 

mistérios, que o homem ribeirinho se torna conhecedor de uma vida nas 

margens do rio e não de uma vida fora desses limites. Parecem estabelecer, na 

verdade, um diálogo que se situa nos meandros desses dois saberes – o da 

tradição e o da ciência. Não que um neutralize o outro, mas que ambos 
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compactuem-se na análise histórica do percurso, nos discursos, nos afazeres. 

Enfim, nos guias de ação. Voltando novamente a questão de base deste 

trabalho que é representação social de escola, filiamo-nos mais uma fez a 

Serge Moscovici quando este salienta que, 

Pessoas e grupos criam representações no decurso da 
comunicação e da co-operação. Representações, obviamente, 
não são criadas por um indivíduo isoladamente. Uma vez 
criadas, contudo, elas adquirem uma vida própria, circulam, se 
entrecruzam, se atraem e se repelem e dão oportunidade ao 
nascimento de novas representações, enquanto velhas 
representações morrem. (MOSCOVICI, 2005, p. 41). 

Moscovici (2005), alerta ainda, que para se compreender e explicar uma 

representação é necessário começar com aquela ou aquelas, das quais ela 

nasceu. Foi na verdade este impulso que nos mobilizou a trazer a história da 

ocupação do Estado do Acre, uma vez, que perpassa toda uma trama de 

isolamento, desolação, abandono e trabalho duro pelos quais foram ludibriados 

os Nordestinos que fugiam da seca e buscavam o enriquecimento fácil na 

Amazônia. A idéia da escola entre os ribeirinho marca-se, principalmente, a 

partir das lutas e reivindicações provenientes dos embates sociais liderados por 

Chico Mendes que, como dissemos no capítulo primeiro, se alfabetizou depois 

de adulto cujos desejos e representações brotaram da comunicação social. 

Moscovici alerta ainda que

Longe de refletir, seja o comportamento ou a estrutura social, 
uma representação muitas vezes condiciona ou até mesmo 
responde a elas. Isso é assim, não porque ela possui uma 
origem coletiva, ou porque ela se refere a um objeto coletivo, 
mas porque, como tal, sendo compartilhada por todos e 
reforçada pela tradição, ela constitui uma realidade social sui 
generis. Quanto mais sua origem é esquecida sua natureza 
convencional é ignorada mais fossilizada ela se torna. O que é 
ideal, gradualmente torna-se materializado. Cessar de ser 
efêmero, mutável e mortal e tornar-se, em vez disso, 
duradouro, permanente, quase imortal. Ao criar 
representações, nós somos como o artista, que se inclina 
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diante da estátua que ele esculpiu e a adora como se fosse um 
deus. (MOSCOVICI, 2005, p. 41). 

Assim, é possível uma integração/relação dos próprios sujeitos com as 

coisas e a ausência das coisas da cidade. Isto é, à medida que sabem da 

funcionalidade da escola e da escrita, vão construindo um imbricado de 

representações destas e tentando descortinar o “véu da ignorância”, em busca 

de um saber que desperte para novas possibilidades e outras representações, 

enquanto a escola dos sonhos ainda está por vir.  

Dizer que os ribeirinhos incorporaram um novo sentido à escola, significa 

dizer que os mesmos incorporaram em seu discurso e em suas práticas uma 

nova forma de pensar a escrita e a escola, bem como os benefícios creditados 

ao saber escolarizado. Querendo mostrar a arte que eles mesmos constroem 

com a exposição destes painéis em suas casas, estes povos são como os 

artistas que adoram a estátua depois de esculpi-la. 



145

Referências



146

ABRIC, Jean Claude. A abordagem estrutural das representações sociais. In.: 
MOREIRA, Antonia Paredes e OLIVEIRA, Denise Cristina de. (orgs). 
Estudos interdisciplinares em representações sociais. Goiânia: Editora 
AB. 1998. 

ALMEIDA, Ângela Maria de Oliveira. A pesquisa em representações sociais: 
proposições teórico-metodológicas. In: SANTOS, Maria de Fátima de Souza e 
ALMEIDA, Leda Maria de (orgs). Diálogos com a Teoria das 
Representações Sociais. Editora Universitária da UFPE, 2005. 

ALMEIDA, Maria da Conceição de; KNOBBE, Margarida. Ciclos e 
metamorfoses: uma experiência de reforma universitária. Porto Alegre: 
Sulinas, 2003. 

ALMEIDA, Mauro Barbosa de; CUNHA, Manuela Carneiro da (org.). 
Enciclopédia da floresta. São Paulo: Companhia das Letras, 2002. 

ALVES-MAZZOTTI, A. Representações sociais: aspectos teóricos e 
aplicações à educação. Em aberto. No 61. 1994. 

ANDRADE DE PAULA, Elder. (Des) Envolvimento insustentável na 
Amazônia Ocidental: dos missionários do progresso aos mercadores da 
natureza. Rio Branco: EDUFAC, 2005. 

ANDRADE, E.R.G. O fazer e o saber docente: a representação social do 
processo de ensino aprendizagem. Tese (Doutorado em Educação) – 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Natal, 2003. 

AZEVEDO, Marcio Adriano de. Descompasso nas políticas educacionais: 
a organização da educação rural em Jardim de Piranhas/RN. (1999 – 
2006). 155f. Dissertação (mestrado em Educação). Centro de Ciência Sociais 
Aplicadas, Programa de Pós-Graduação em Educação. Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte. Natal, 2006. 



147

BAKHTIN, Mikhail Mikhailovitch. Estética da criação verbal. São Paulo: 
Martins Fonte, 1992. 

_____ Marxismo e filosofia da linguagem. 6ª ed., São Paulo: Hucitec, 1992. 

BALANDIER, George. O imaginário na modernidade. In.: BALANDIER, 
George. O contorno: poder e modernidade. Trad. Suzana Martins. Rio de 
Janeiro: Bertrand Brasil, 1997. 

BARDIN, Laurence. Análise de Conteúdo. 3ª ed., Lisboa – Portugal, Edições 
70, LDA, 2004. 

BAUER, Martin. A popularização da ciência como imunização cultural: a 
função de resistência das representações sociais. In: GUARESCHI, Pedrinho 
e JOVCHELOVITCH (orgs). Textos em representações sociais. 8ª ed., 
Petrópolis – RJ: Vozes, 2003. 

BÓRON, Atílio. El Estado y las “reforma del Estado orientadas ao mercado”.
Los desempenos de la democracia en América Latina. In: KRAWCZYK, Nora 
Rut; WANDERLEY, Luiz Eduardo. América Latina: estados e reformas 
numa perspectiva comparada. São Paulo: Cortez, 2003. 

CABRAL NETO, Antonio; CASTRO, Alda Maria Duarte Araújo. A formação de 
professor no contexto das reformas educacionais. In> YAMAMOTO, Osvaldo; 
CABRAL NETO, Antonio (org). O psicólogo e a escola. Natal: EDUFRN, 
2000.

CARVALHO, M. R. F. O outro lado do aprender... Representações sociais 
de escrita no semi-árido norte-riograndense.Tese (Doutorado em 
Educação) – Universidade Federal do Rio Grande do Norte: Natal, 1997. 

CHARLOT, Bernard. Da relação como o saber: elementos para uma 
teoria. Trad. Bruno Magne. Porto alegre: Artmed,  2000. 



148

CIAVATTA, Maria e ALVES, Nilda (Orgs). A leitura da imagem na pesquisa 
social: história, comunicação e educação. São Paulo: Cortez, 2004. 

COSTA, Elisa Lozano. As colocações. In: ALMEIDA, Mauro Barbosa de. 
CUNHA, Manuela Carneiro da (orgs). Enciclopédia da Floresta. São Paulo: 
Companhia da Letras, 2002. 

CUNHA, Euclides da. À margem da história. São Paulo: Martins Claret, 
2006.

CUNHA, José Auri. A modernidade em seu espelho. In: Filosofia. S. Paulo: 
Ática, 1982. 

FERRANTE, Miguel Jeronymo. Seringal. 3ªed., São Paulo: Globo, 2007. 

FOUCAULT. M. A arqueologia do saber. 4ª ed., trad., Luiz Felipe Baeta 
Neves. Rio de Janeiro: Florense Universitária, 1995. 

FRANCO, Maria Laura P. B. Análise de Conteúdo. 2,ª ed., Brasília, Líber 
livro Editora, 2005. 

FREITAS, Maria Tereza de Assunção (org). Narrativas de professor: 
pesquisando leitura e escrita numa perspectiva sócio-histórica. Rio de 
Janeiro: Revil, 1998. 

GAMBOA, Silvio Sánchez. A globalização e os desafios da educação no 
limiar do novo século: um olhar desde a América Latina. In: LOMBARDI, José 
Claudinei. (org). Globalização, pós-modernidade e educação. Autores 
Associados: São Paulo, 2001. 

GASKELL, George. Entrevistas individuais e grupais. In BAUER, Martin e 
GASKELL, George. Pesquisa qualitativa com texto, imagem e som: um 
manual prático. 4ª ed., Petrópolis: Vozes, 2005. 



149

HENRIQUE AFONSO. O alto Juruá acreano: história, povo e natureza.
Brasília, Câmara dos Deputados: 2005. 

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRADIA E ESTATISTICA. Cidades. 
Entrar. AC Mâncio Lima. Disponível em: http://www.ibge.gov.br. Acesso em 1º 
de Abril de 2007. 

JAPIASSU, Hilton; MARCONDES, Danilo. Dicionário básico de filosofia.
2ªed., Rio de janeiro: Jorge Zahar Editor: 1993. 

JODELET, Denise. As representações sociais. Trad. Lilian Ulup. – Rio de 
Janeiro: EdUERJ, 2001. 

KEITH, Brown Jr. e FREITAS, André V. L. Diversidade biológica no Alto 
Juruá: avaliação, causas e manutenção. In: CUNHA, Manuela Carneiro da; 
ALMEIDA, Mauro Barbosa de (org.). Enciclopédia da floresta. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2002, p. 33 – 42. 

LIMA, Elane Andrade Correia. A nova condição feminina: as mulheres do 
seringal. Centro de Ciências Humanas Letras e Artes – Programa de Pós-
Graduação em Ciências Sociais. (Dissertação de Mestrado) UFRN: Natal – 
RN, 2001. 

_____.Diálogos com a natureza, saberes e estratégias dos povos da 
floresta. Tese doutorado em Ciências Sociais. Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte. Centro de Ciência Humana Letras e Arte. Natal – RN, 2007. 

LIMA, Maria A. R. de. ANDRADE, Erika G. R. Indagações sobre a 
contribuição de adornos internos das casas dos ribeirinhos no processo 
de aquisição da leitura/escrita.  Seminário de Pesquisa do CCSA: 
Universidade, direitos e diversidades. XII, 2006, Natal-RN. CD–ROM. 
Produzido pela Plena Comunic. 

LOUREIRO. João de Jesus Paes. Cultura amazônica: uma poética do 
imaginário. Escrituras; São Paulo, 2001.



150

MALGLAIVE, Gerard. Dispositivos pedagógicos e situações de trabalho.
MALGLAIVE, Gerard. Ensinar adultos. Trad. Maria Luiza Álvares Pereira, 
Manuel Antonio de Oliveira e Silva e Maria Manuela Martinho Ferreira. Porto: 
Porto Editora, 1995. 

MANGUEL Alberto. Lendo imagens: uma história de amor e ódio. Trad. de 
Rubens Figueiredo, Rosaura Eichemberg, Claudia Strauch. Companhia das 
Letras: São Paulo, 2003. 

MADEIRA, Margot Campos; TURRA, Maria de Lourdes; TURRA, Luiz 
Fernando Rangel. Refletindo sobre políticas sociais: contribuições da teoria 
das representações sociais. In: COUTINHO, Maria da Penha de Lima et alli. 
Representações sociais: abordagens intradisciplinares. João Pessoa: 
Editora universitária/UFPB, 2003. 

MAUAD, Ana Maria. Fotografia e História – possibilidades de análise. In: 
CIAVATTA, Maria e ALVES, Nilda (Orgs). A leitura da imagem na pesquisa 
social: história, comunicação e educação. São Paulo: Cortez, 2004. 

MINAYO, Maria Cecília de Souza. Pesquisa social: teoria, método e 
criatividade. 24ª ed., Petrópolis, RJ: Vozes, 1994. 

MOREIRA, A. F. B. A configuração atual dos estudos curriculares: a crise 
da teoria crítica. Trabalho apresentado ao concurso de professor titular de 
Currículo e Ensino. Rio de Janeiro: UFRJ, 1997. 

_____. Currículo: questões atuais. Campinas-SP: Papirus, 1997. 

MOSCOVICI, S. Crônica dos anos errantes: narrativas autobiográficas. 
Trad., Terezinha Amarante. Rio de Janeiro: Mauad, 2005. 

_____. Representações sociais: investigações em psicologia social. 3ª 
ed., Petrópolis - RJ: Vozes, 2005. 



151

NOBREGA, Sheva Maia da. Sobre a teoria das representações sociais. In.: 
MOREIRA, Antonia Paredes (org). Representações sociais: teoria e 
prática. João Pessoa - PB: Editora Universitária, 2001. p, 55 – 87. 

PARQUE NACIONAL DA SERRA DO DIVISOR. Municípios. Mâncio Lima. 
Disponível em: http://www.pnsd.ac.gov.br. Acesso em 1º de Abril de 2007. 

PORTAL DO GOVERNO DO ESTADO DO ACRE. Sobre o Acre. Disponível 
em: http://www.ac.gov.br. Acesso em 15 de maio de 2007. 

SALES, Luís Carlos. O valor simbólico do prédio escolar. Teresina: 
EDUFPI, 2000. 

SANTOS, Maria de Fátima de Souza. A teoria das representações sociais. In: 
SANTOS, Maria de Fátima de Souza e ALMEIDA, Leda Maria de (orgs). 
Diálogos com a Teoria das Representações Sociais. Editora Universitária 
da UFPE, 2005.  

SANTOS, Maria de Fátima de Souza. Diálogos com a teoria das 
representações sociais. Editora Universitária da UFPE, 2005. 

SILVA, Tomaz Tadeu. Currículo e Cultura: uma visão pós-estruturalista.
Texto utilizado em Aula Inaugural na FE/UNICAMP: Mimeo,1997. 

SOBRINHO, Pedro Vicente Costa. Capital e trabalho na Amazônia 
ocidental. São Paulo: Cortez: Rio Branco-Ac: Universidade Federal do Acre, 
1992.

_____ Exercícios Circunstanciais. Natal-RN: Edições Coivara, 1997. 

SOUZA, Carlos Alberto Alves de. História do Acre: novos temas, novas 
abordagens. Rio Branco – Ac, Editor Carlos Alberto Alves de Souza, 2002. 



152

TEVES, Nilda. O imaginário na configuração da realidade. In TEVES, Nilda 
(org). Imaginário social e educação. Rio de Janeiro: Gryphos: Faculdade de 
Educação da UFRJ, 1992, p. 03 – 33. 

TORRES, Rosa Maria. Melhorar a qualidade da educação básica? As 
estratégias do Banco Mundial. In: TOMMASI, Lívia de; WARD, Mirian Jorge; 
HADDAD, Sérgio (orgs).  Trad. Mônica Corullón. O Banco Mundial e as 
políticas educacionais. São Paulo: Cortez, 1996. 



153

Apêndices



154

APÊNDICE A – CARACTERIZAÇÃO DOS PARTICIPANTES  

Tabela 1 – distribuição dos participantes segundo a idade e gênero  

Idade Homens mulheres Quantidade  

10 a 20 2 1 3 

21 a 30 5 5 10 

31 a 40 2 4 6 

41 a 50 3 2 5 

51 a 60 2 3 5 

Acima de 61 0 1 1 

Total 14 16 30

Tabela 2. Distribuição dos sujeitos em relação à idade e escolaridade do 
Rio Môa.

Faixa etária Analfab
eto

Assin
a o 

nome

Aluno
da

EJA

De 5ª 
à 8ª 

série

Ensin
o

Médio

Grad
uaçã

o
Até 20 anos      

21 a 30 anos 1    4 

31 a 40 anos   2 1  

41 a 50 anos 1    1 
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51 a 60 anos 1 1 1   1

Acima de 61 
anos 

 1    

Total 3 2 3 1 5 1

Tabela 3. Distribuição dos sujeitos em relação à idade e escolaridade do 
Rio Azul. 

Faixa etária Analfab
eto

Assin
a o 

nome

Aluno
da

EJA

De 5ª 
à 8ª 

série

Ensin
o

Médio

Grad
uaçã

o
Até 20 anos   1 2  

21 a 30 anos  1   4 

31 a 40 anos 1 1 1   

41 a 50 anos 2    1 

51 a 60 anos     1 

Acima de 61 
anos 

     

Total 3 2 2 2 6 0
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APÊNDICE B – ENTREVISTA COM CHICO MENDES  

Eu comecei a cortar seringa com nove anos de idade. Invés (sic) de ir pra escola, 

aprender a ler e escrever aprendi desde cedo a sangrar seringueira. O patrão não 

deixava filho de seringueiro ir pra escola. Não era do seu interesse, pois o filho do 

seringueiro ao aprender a ler e contar iria descobrir que o pai era roubado no final da 

prestação de contas. Além disso, o fato de aprender a ler não aumentava a produção, 

pelo contrário, ao ir pra escola a gente deixava de ajudar o pai no corte. A minha 

infância, portanto, foi igualzinha a todos os filhos de seringueiros. Até os dezoito anos 

era analfabeto. Nos meados de 1961 ou 1962 apareceu uma pessoa desconhecida em 

nosso barraco. Havíamos há pouco tempo chegado da estrada de seringa e já 

estávamos começando a defumar o leite. Essa pessoa vinha de viagem, tinha ido ao 

barracão do seringal comprar mercadorias. Quando ele chegou e nos cumprimentou, 

eu percebi que ele era uma pessoa diferente. Não se parecia com os companheiros de 

nossa vizinhança. Nós tínhamos aquela nossa forma tradicional de falar, pessoas 

humildes, fala de homem da mata. Ele revelou que morava ali perto, três horas de 

distância de nossa colocação. O visitante logo verificou que eu estava interessado em 

sua conversa, para mim era curioso encontrar uma pessoa tão diferente. Por gostar de 

receber as pessoas que viajavam, meu pai ofereceu nosso humilde barraco para que o 

visitante pernoitasse. Ele tinha uma conversa bonita, falava de política, falava de 

coisas que eu nunca tinha ouvido falar em minha vida. Fiquei até altas horas da noite 

ouvindo aquele homem. No outro dia ele convidou meu pai e a mim para ir até sua 

casa. No dia de folga fui com meu pai até sua colocação. Observei que sua vida era 

diferente dos outros companheiros seringueiros. Ao tomar conhecimento que eu não 

sabia ler, perguntou se isso me interessava. Respondi que sim. Foi além e perguntou 

por que você tem vontade de aprender? Expliquei que era para descobrir o roubo dos 

patrões. A gente por não saber ler era enganado, e não podia provar que estava 

sendo enganado. Após ouvir atentamente a minha conversa, se dispôs a me ensinar. 

Todos os sábados à tarde eu deveria caminhar até sua casa, pernoitaria e durante a 

noite teria aula. Os primeiros dias foram muito difíceis. Não havia cartilha do ABC. Ele 

não me ensinava por esse método. Ele começava a ler comigo a história de um jornal, 

recorte de jornal. Eu não conhecia jornal, nunca tinha visto. Aqueles jornais chegavam 

‘às suas mãos com dois ou três meses de atraso. As dificuldades iniciais foram pouco 

a pouco sendo superadas. Com mais ou menos três meses eu comecei a ler também. 

Entendia as letras e passei a me interessar muito mais. Com um ano eu já sabia ler e 



157

escrever corretamente. Passei a me preocupar com os companheiros de minha região, 

eles não sabiam ler e escrever. Isso não preocupava meu instrutor, falava que era 

muito difícil e complicado fazer aquilo com mais pessoas [...] no seringal havia muitos 

jovens, quase todos analfabetos. Eles se namoravam, rapazes e moças queriam 

escrever cartas, se corresponder. Eu me coloquei ‘a disposição para escrever as 

cartas e também a ler. [...] Passei a ser a pessoa de confiança dessa juventude [...] 

todo mundo vinha me procurar para fazer cartas, fazer isso e aquilo outro. Aproveitei 

dessa liderança para fazer uma escola. Juntei vizinhos, construímos uma escola e 

iniciei um processo de alfabetização [...] (Sobrinho, 1997, p. 80).  
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APÊNDICE C – INFORMAÇOES SOBRE O PNSD 

O Parque Nacional da Serra do Divisor (PNSD) é o quarto maior parque nacional do 

país, possuindo uma área de aproximadamente 843.000 ha. Situado no extremo oeste 

do Brasil, no vale do Rio Juruá, Estado do Acre, o Parque foi criado em 16 de junho de 

1989 pelo Decreto Federal nº 97.839, como parte de uma política ambiental, 

objetivando a criação de um cinturão de proteção florestal nas áreas de fronteira do 

país.  O PNSD é uma Unidade de Conservação (UC) de proteção integral, destinada à 

preservação dos ecossistemas e a fins científicos, culturais, educativos e recreativos, 

sendo administrada pelo Governo Federal através do Instituto Brasileiro do Meio 

Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA. O nome do parque origina-se 

de uma importante característica geomorfológica, que existe na área, que é o divisor 

de águas das bacias hidrográficas do Médio Vale do Rio Ucayali (Peru) e a do Alto 

Vale do Rio Juruá (Acre - Brasil). O Parque possui a única cadeia de montanhas do 

Acre, a Serra do Divisor. Esta formação é dividida em quatro serras que são: Serra da 

Jaquirana, Serra do Môa, Serra do Juruá-Mirim e Serra do Rio Branco. No Parque 

Nacional da Serra do Divisor-PNSD, destaca-se a presença de 10(dez) grandes 

tipologias florestais e dezenas de ambientes associados, desde os aquáticos a 

afloramentos rochosos em topos de montanhas, representando 47% dos tipos de 

vegetação protegidos em UCs na Amazônia. De forma geral, apresenta dois grandes 

Sistemas Ecológicos Regionais: Floresta Ombrófila Densa (22,5%) e Floresta 

Ombrófila Aberta (77,2%). O domínio da Floresta Ombrófila Densa subdivide-se em 

três principais formações: Densa com emergentes em relevo colinoso; densa 

submontana e densa com emergentes em interflúvios tabulares.  Na América Latina o 

Parque está localizado no extremo oeste do Estado do Acre, na bacia hidrográfica do 

alto rio Juruá, na fronteira do Brasil com o Peru, sendo considerado a unidade de 

conservação que fica no ponto mais ocidental da Amazônia (ponto do país mais 

próximo ao Oceano Pacífico) abrangendo áreas de cinco municípios: Cruzeiro do Sul, 

Mâncio Lima, Rodrigues Alves, Porto Walter e Marechal Thaumaturgo. As 

coordenadas geográficas são: Norte: S 07º07’00” e 73º40’20” ; Leste: S 09º08’40” e 

72º40’00”; Sul: S 09º24’40” e 73º12’40”; Oeste: S 07º32’40” e 73º59’20”. A precipitação 

anual é da ordem de 2.200 mm e a temperatura média mensal é de 26ºC no período 

chuvoso podendo diminuir 3°C ou 4ºC no período seco.  Em parte da Serra do Divisor, 

próximo às franjas da Cordilheira dos Andes, na fronteira com o Peru, o clima é mais 

úmido e frio. Nos meses de junho e julho a temperatura pode chegar a 7ºC, fato 
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surpreendente em se tratando de uma região que fica a apenas 1.000 quilômetros da 

linha do Equador. Acesso: A partir do município de Cruzeiro do Sul, de barco, subindo-

se o Rio Juruá até o encontro com o rio Môa e seguindo por este até alcançar o 

Parque. Por estrada asfaltada, do município de Cruzeiro do Sul até o município de 

Mâncio Lima, e deste, de barco seguindo-se pelo rio Japiim até o encontro com o Môa. 

O tempo estimado para alcançar o Seringal Belo Monte (referencial) a partir do Porto 

de Mâncio Lima é de cerca de 6 horas. No período seco, o tempo de deslocamento até 

o Setor Norte do Parque, partindo de Cruzeiro do Sul, pode chegar em torno de 48 

horas. http:// www.pnsd.ac.gov.br 


