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RESUMO 
 

 

Acre! Um lugar mítico marcado por lutas e conquistas que traz em sua história as 
belezas de suas riquezas naturais e diversidade cultural. Esse é o cenário em que 
se constitui este trabalho como resultado de estudos sobre a implantação de uma 
Universidade na região do Alto Juruá-Acre, denominada de Universidade da 
Floresta. Ela surge como processo de fortalecimento e expansão do Campus da 
Universidade Federal do Acre, no município de Cruzeiro do Sul. Embalado pelos 
movimentos sociais que mudaram os rumos de sua história, incluindo a identidade 
acreana, o Acre resguarda aos seus filhos o direito de exigir consciência 
ecológica e desenvolvimento com a preservação da floresta e a sustentabilidade. 
Assim, os movimentos como empates, socioambientalismo e florestania 
impulsionaram o projeto de implantação da Universidade da Floresta, na qual o 
reconhecimento dos saberes das populações tradicionais e o convívio diário 
desses povos com a natureza representam um novo paradigma para o conceito 
de universidade. Tudo isso aponta para uma nova forma de pensar e sistematizar 
a educação. Para desenvolvimento das análises sobre a implantação dessa 
Universidade, me fundamentei nos princípios referendados pela abordagem da 
complexidade por meio dos pensamentos de grandes sábios, entre os quais 
destaco Edgar Morin, Claude Lévi-Strauss e Conceição Almeida. Para o meu 
caminhar metodológico, optei por trilhar caminhos denominados de varadouros, 
nos quais minha escrita se constrói a partir do meu olhar, do meu sentir e de 
minhas conversas com a floresta. Dessa forma, apresento os princípios e 
estrutura interinstitucional da Universidade da Floresta, formada por três grandes 
eixos: Centro de Formação e Tecnologias da Floresta – CEFLORA, Instituto da 
Biodiversidade e Manejo Sustentável dos Recursos Naturais – IB e o Campus 
UFAC / Floresta. Essas três unidades, com o objetivo de ter funcionalidade de 
modo integrado, compõem o tripé ensino, pesquisa e extensão da Universidade 
da Floresta. Por fim, diante da especificidade dessa Universidade e de suas 
propostas, afirmo a importância de interação entre os saberes da tradição  e os 
saberes da academia como forma de valorizar a cultura dos povos da floresta. 

 

Palavras-chave: Universidade da Floresta. Movimentos sociais. Complexidade e 
Educação.    

 

 



  Anailton Guimarães Salgado 

 10 

RESUMEN 
 

 

!Acre! Un lugar místico marcado por las luchas y conquistas que traen en su 
historia las bellezas de sus riquezas naturales  y la diversidad cultural. Este es el 
escenario en que se constituye ese trabajo como resultado de estudios sobre la 
implantación de una universidad en la región del Alto Juruá-Acre, denominada de 
Universidad de la Floresta. Esta surge como proceso de fortalecimiento y 
expansión del Campus de la Universidad Federal de Acre, en el município de 
Cruzeiro del Sul. Envuelto por los movimientos sociales que cambiaron los 
rumbos de su historia, incluyendo la identidad acreana, Acre resguarda a sus hijos 
el derecho de exigir conciencia ecológica y desarrollo con la preservación de la 
floresta y de la sustentabilidad. Así, los movimientos como empates, 
socioambientalismo y florestanía impulsionarán el proyecto de implantación de la 
Universidad de la floresta, donde el reconocimiento de los saberes de las 
poblaciones tradicionales y el convívio diário de eses pueblos con la naturaleza 
representa un nuevo paradigma para el concepto de universidad. Todo eso 
apunta para una nueva forma de pensar y sistematizar la educación. Para el 
desarrollo del análisis sobre la implantación de esra universidad me fundamenté 
en los princípios referendados por el abordaje de la complejidad a travéz  de los 
pensamientos de grandes sábios, entre los cuales  destaco Edgar Morin, Claude 
Lévi-Straus y  Conceição Almeida. Para transitar metodológicamente opté por 
trillar en caminos futiristas, donde mi escrita se construye a partir de mi punto de 
vista, de mi sentir y de mis conversaciones con la Floresta. De esta forma, 
presento los princípios y la estructura interinstitucional de la universidad de la 
Floresta, formada por tres grandes ejes: Centro de formación y tecnologías de la 
Floresta – CEFLORA, Instituto de la Biodiversidad y Manejo Sustentable de los 
recursos Naturales – IB y el Campus UFAC / Floresta. Estas tres unidades 
deverán funcionar de modo integrado componiendo el tripé enseñanza, pesquisa 
y extensión de la Universidad de la Floresta. Por fin, delante de la especificidad de 
esta universidad y de sus propuestas, afirmo la importancia de interactuar los 
saberes de la tradición a los saberes de la academia como forma de valorizar lLa 
cultura de los pueblos de la floresta.  

 

Palabras-claves: Universidad de la Floresta. Movimientos sociales. Complejidad y 
educación.    
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A vida na mata é muito dura,  

mas viver é lutar. (...)  

Essa luta dura apavora os medrosos,  

mas provoca e anima os corajosos! 

 

Raimundo Farias Ramos (Caboré, seringueiro) 
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Um dia me disseram que as nuvens não eram de algodão 
Um dia me disseram que os ventos às vezes erram a direção 

E tudo ficou tão claro, um intervalo na escuridão 
Uma estrela de brilho raro, um disparo para um coração... 

 
Somos quem podemos ser 
Sonhos que podemos ter... 

 
Engenheiros do Hawai  

 

 

Do ontem ao hoje 

 

ão era uma 

vez um 

sonho! Era a 

realidade da vida simples de 

uma cidade que se mostrava 

pela natureza de seus 

lugares e pelo jeito simples 

de viver das pessoas. Assim 

se definia Cruzeiro do Sul, 

no Acre, minha terra natal! 

Ali vivíamos intensamente. Longe das facilidades e benefícios dos grandes 

centros, buscávamos viver à nossa maneira. Com as fortes lembranças que 

marcam os bons momentos da vida, numa linguagem bem regional, própria do 

meu lugar, vou ao ontem sem me preocupar com a precisão das horas, dos dias, 

dos anos. Quero apenas recordar, perceber e narrar o que penso ser relevante 

desses momentos vividos para o meu hoje.  

O amanhecer em Cruzeiro do Sul anunciava-se com o cantar do galo. Antes 

mesmo do nascer do sol, ainda com um resto da escuridão da noite, algumas 

estrelas permaneciam no céu e, aos poucos, iam se recolhendo, despedindo-se 

N 

Figura 1 - Cruzeiro do Sul antiga (AC) 
Fonte: Retratos do Juruá 2, 2006. 
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com o brilho que iluminara as ruas e caminhos que logo iam sendo percorridos 

pelas pessoas que se dirigiam ao mercado público. Ali se formava a famosa 

cobrinha1, onde os amigos, vizinhos, chefes de família, se posicionavam, se 

cumprimentavam e num bom papo falavam de si, das novidades e da vida, 

enquanto eram atendidos pelos magarefes2 na compra de uma boa carne. As 

conversas se estendiam também na beira do rio onde os pescadores ofereciam, 

em suas canoas, a melhor embiricica3 de peixe.  

Complementando esse cenário, as 

badaladas do sino da igreja 

ecoavam fortemente, chamando 

seus fiéis para a primeira missa do 

dia. Os comerciantes se dirigiam 

ao mercado público para abrir os 

quartos4 nos quais eram vendidos 

os variados tipos de produtos. 

Logo na entrada do mercado, 

viam-se as diversas banquinhas5 de pão que, ao público, apresentavam as 

variedades. O cheiro do café exalando nos corredores indicava que as portas das 

pensões6 também abriam esperando por seus fregueses que, mais tarde, 

voltariam para o almoço.  

Tudo parecia muito simples! Nas noites, nos alegrávamos com as belas serestas7 

nos pequenos clubes, e ouvíamos muitas vezes as lindas canções românticas 

                                                      
1 Grande fila sinuosa formada por pessoas que se posicionavam na espera de comprar carne ao 
amanhecer no mercado público da cidade. 
2 Tipo de açougueiro que faz os cortes dos animais (boi e porco) abatidos. 
3 Alça feita de casca ou cipó que amarra os peixes pela boca. 
4 Pequenos estabelecimentos construídos lado a lado dentro do mercado para a venda de 
produtos variados. 
5 Pequena vitrine construída em madeira com uma parte de vidro para expor o produto à venda. 
6 Outro tipo de estabelecimento dentro do mercado onde se comercializa uma grande variedade 
de comidas. 
7  Serenatas; pequenos bailes. 
8 Lugares onde acontece o corte da seringa para a extração da borracha. 

2 Tipo de açougueiro que faz os cortes dos animais (boi e porco) abatidos. 
3 Alça feita de casca ou cipó que amarra os peixes pela boca. 
4 Pequenos estabelecimentos construídos lado a lado dentro do mercado para a venda de 
produtos variados. 
5 Pequena vitrine construída em madeira com uma parte de vidro para expor o produto à venda. 
6 Outro tipo de estabelecimento dentro do mercado onde se comercializa uma grande variedade 
de comidas. 
7  Serenatas; pequenos bailes. 

Figura 2 - Cruzeiro do Sul antiga às margens do rio Juruá 
Fonte: http://altino.blogspot.com/2008/04/fotos-antigas-do-

acre.html 
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que os apaixonados cantavam nas serenatas durante as madrugadas, na 

tentativa de conquistar o coração de suas amadas. A alegria aumentava mais 

ainda quando se aproximava o mês de agosto e a comemoração do maior festejo 

da cidade: o novenário de Nossa Senhora da Glória! Todos se preparavam 

ansiosamente! A cidade recebia seus filhos vindos dos seringais8, das fazendas, 

dos ramais9, das pequenas vilas10, dos municípios próximos. Enfim, de diferentes 

lugares, espalhando no ar um clima de animação. No comércio, a agitação das 

pessoas em busca de comprar um sapato novo e a dúvida de escolher a cor ou o 

tipo de fazenda11 para a confecção de uma roupa nova. O momento 

proporcionava aos agricultores, seringueiros, pescadores, indígenas, entre outros, 

um espaço para exporem seus produtos à venda, na tentativa de ganhar um 

pouco mais de dinheiro. 

Na última noite de novena, o dia da padroeira reunia uma multidão! Ali todos, sem 

distinção, dividiam cada espaço das ruas por onde seguia a procissão no ritmo 

dos cantos entoados e das orações proferidas pelos fiéis homenageando Nossa 

Senhora da Glória. Unidos 

em coro, manifestavam 

uma voz de fé. Após a 

procissão e a santa missa, 

o povo se divertia 

degustando as comidas 

típicas nas barracas 

montadas na praça, 

ouvindo as músicas que 

soavam de cada uma 

delas, formando uma 

confusão de sons. Outros 

sentiam o frescor do vento 

no balançar das 

                                                      
8 Lugares onde acontece o corte da seringa para a extração da borracha. 
9 Caminhos subsidiários de estradas de terra. Vias de acesso em área rural onde residem colonos 
em casas construídas às margens dessas estradas ou vias. 
10 Conjunto de pequenas casas semelhantes, dispostas de modo a formar rua ou praça. 
11 Tipo de tecido para a confecção de roupas. 

Figura 3 - Procissão de Nossa Senhora da Glória 
Fonte: www.czs.com.br 
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barquinhas12 e nos grandes giros da roda-gigante. As crianças corriam jogando 

umas nas outras o puxa-encrenca13 num clima de diversão, enquanto os pais 

tentavam arrematar a galinha-cheia14, o bolo de mandioca ou o jarro com flores 

plásticas oferecidas no leilão. A voz do leiloeiro se tornava estridente, saindo da 

boca de ferro15, indo ao longe, significando que a festa mantinha-se viva. 

Tudo isso era muito prazeroso! Prazer que também se sentia em tomar banho nas 

águas turvas do rio Juruá16 que, em suas curvas, formavam lindas praias, onde 

corríamos em liberdade e ficávamos soltando papagaio17, refrescando-nos com o 

sabor dos vipes18 vendidos pelo pequeno vendedor ambulante, cujos pés 

descalços sentiam a quentura da areia branca e solta. Bom era juntar as moedas 

e sentir-se realizado ao comprar o guaraná Nauense ou Baré19 lá no “Flor de 

Maio", um famoso bar da época já no final da rua da Lagoa20. Lá só podia 

frequentar “gente grande”, e sua clientela, digamos, um pouco ousada, aguçava 

nossa curiosidade de menino em relação às mulheres de ofício contrário à 

tradição das famílias da sociedade da época.  

Com o mesmo sabor de juntar moedas, imaginávamos o que acontecia por detrás 

das janelas daquele bar e, no afã da tenra idade, junto à turma, ficávamos 

debaixo do assoalho para curiar21 por entre as brechas22, o que já imaginávamos 

acontecer. Os saltos das damas de duvidosa reputação rodopiavam no salão e 

suas saias esvoaçantes permitiam ver as cores que levavam nosso pensamento 

para além do proibido. Noutros espaços, os sussurros e gemidos nos conduziam 

para além dos nossos desejos.  

                                                      
12

 Pequena barca ou espécie de canoa sustentada por quatro cordas presas a uma estrutura de 
madeira com objetivo de balançar num movimento de vai e vem. 
13

 Bombom envolvido em papel decorativo amarrado em uma fita elástica fina. É usado preso ao 
dedo como uma espécie de anel com o objetivo de brincar jogando um no outro. 
14

 Galinha assada ao forno recheada de farofa e rodela de ovo cozido, decorada com azeitonas 
verdes espetadas em palitos de dente. É colocada em pratos grandes de papelão e embalada em 
papel celofane. 
15

 Tipo de megafone. 
16

 Rio acreano que corta a cidade de Cruzeiro do Sul. 
17

 Espécie de pipa (brinquedo). 
18

 Espécie de refresco congelado em pequenos sacos plásticos; dindim; sacolé (o nome varia 
dependendo da região). 
19

 Marcas de refrigerantes da região. 
20

 Nome de um bairro próximo ao rio Juruá formado por palafitas onde residem muitas famílias, 
inclusive de pescadores. 
21

 Qualidade do curioso; olhar; ver; observar; desvendar. 
22

 Espaços alargados entre uma tábua e outra no assoalho de madeira. 
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Nos primeiros meses do ano, chegavam as enchentes: eram maravilhosas! Os 

rios transbordavam com força total e o encontro das águas do Môa23 com o Juruá 

formava um verdadeiro espetáculo da natureza. Ali se via a água barrenta ao lado 

da água preta sem se misturarem. Nesse período, a beleza da água preta atraía 

muita gente nas tardes de sol, que logo após o almoço iam se banhar, passear de 

canoa, pescar e brincar com as boias imensas feitas da câmara de ar dos pneus 

de caminhão. Todo o bairro da Lagoa composto por suas palafitas ficava 

submerso. As ruas de terra ficavam debaixo d’água, formando então ruas de 

águas, onde o tráfego de canoas e batelões24 era intenso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natureza viva! Viva como era a nossa interação simples, por vezes ingênua e 

romântica, embalada por um ritmo de vida no qual predominava a tranquilidade. 

Era assim que eu, ao lembrar os meus tempos de criança via meu lugar. Não 

tínhamos a agitação dos grandes centros, os avanços tecnológicos que só mais 

tarde foram chegando. Mas tínhamos nossas escolas que dividiam a 

                                                      
23 Rio acreano que deságua no rio Juruá. 
24 Espécie de barco aberto ou fechado, coberto por um toldo para proteger do sol ou da chuva. 

Figura 4 - Enchente no Bairro da Lagoa, Cruzeiro do Sul (AC) 
Fonte: Retratos do Juruá, 2005. 
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responsabilidade de uma boa educação e formação com os nossos pais, tendo 

como objetivo garantir um futuro esperançoso.   

Hoje, vejo que esse cenário composto pela naturalidade de um lugar sossegado 

apresentava dificuldades e deficiências na educação, na saúde, na cultura, mas 

existia a esperança de melhorias nas condições de vida. Aos poucos, essa 

esperança foi movendo a vontade daqueles que buscavam seus objetivos de que 

o desenvolvimento ali chegasse. 

O árduo trabalho de famílias no campo e na lavoura, a falta de empregos para 

muitos, a carência das escolas em oferecer uma boa educação e a necessidade 

de qualificar profissionais de diferentes áreas tornaram-se motivações para que 

as pessoas se reunissem em torno de um objetivo para a chegada do progresso. 

Nesse caminho, havia a consciência de que a educação seria o melhor 

investimento não só de cada um, mas de todos. 

A vontade de crescer e o desejo de ampliar meus horizontes e conhecimentos me 

motivaram a estudar, a me formar e ser um bom profissional. Para isso, seria 

necessário dar continuidade aos estudos, já que, na época, nossas escolas 

ofereciam o segundo grau como nível máximo. 

A ausência do ensino superior em Cruzeiro do Sul levava muitos pais a 

deslocarem seus filhos para alguns centros do país, na expectativa de dar 

continuidade aos estudos, pois todos desejavam vê-los formados, munidos de um 

diploma de terceiro grau, garantindo quem sabe, um bom trabalho e, com isso, 

um futuro próspero. 

Não fugindo desse desejo, meus pais sempre se esforçaram para que eu e 

minhas irmãs tivéssemos um bom aproveitamento nos estudos, assegurando 

nossa permanência nas melhores escolas da cidade. Lembro-me que em dias 

chuvosos meu pai nos carregava nos braços pelos trajetos mais difíceis das ruas 

de terra que ficavam cobertas de lama, por não serem asfaltadas e nem 

pavimentadas com tijolos, dificultando o acesso nesses tempos. 
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Ainda no período chuvoso, o percurso até a escola se tornava uma aventura ao 

nos depararmos com as grandes ladeiras, uma das características que integram a 

paisagem de Cruzeiro do Sul-Acre. Entre elas se formavam atoleiros e, por isso, 

colocávamos sacos plásticos nos pés, para proteger o kichute ou o conga, as 

marcas de tênis mais usadas, evitando que ficassem sujos com a lama 

escorregadia. 

Todo esse esforço era o resultado para que não faltássemos às aulas! Lembro-

me de uma frase dita pelo meu pai: “Não tive a oportunidade de frequentar a 

escola, pois tinha que trabalhar e ajudar no sustento da casa, portanto, faço o 

impossível para que vocês, meus filhos, possam ir à escola, coisa que não fiz. 

Meu sonho é ver vocês formados!”. Essas palavras se transformaram numa 

missão e fomos à luta, eu e minhas irmãs.  

Por meio de contatos feitos com familiares que moravam no Rio de Janeiro, meus 

pais conversaram comigo sobre a importância de continuar os estudos e, pelo fato 

de ainda não ter uma faculdade na cidade, decidiram que eu mudasse de lugar, o 

que me deixou muito feliz e a pensar em minhas responsabilidades nesse novo 

caminhar. Não poderia decepcioná-los, pois sentia que um grande investimento 

estava sendo feito: o investimento no saber. 

Do Norte para o Sudeste 

Numa oportunidade, transferi-me para o Rio de Janeiro, que hoje percebo se 

constituiu uma grande escola de vida. Iniciei alguns cursos, ingressei no mercado 

de trabalho e adquiri certo amadurecimento para definir, realmente, o que eu 

queria.  

É preciso novamente mudar de lugar. A fim de alçar novos voos e na busca de 

minha formação superior, escolhi a cidade de São Paulo como o lugar onde tudo 

poderia dar certo. Com esse sentimento, ingressei na universidade, cursando 

Pedagogia, já que fizera magistério no segundo grau (nomenclatura da época) e 

tinha, de certa forma, a habilidade para ser um educador. A oportunidade de atuar 

como profissional da educação veio logo a seguir. Paralelamente aos estudos, 

comecei a trabalhar como secretário em uma escola, passando a coordenador 
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pedagógico quando se aproximava a conclusão do curso. Logo depois da 

formatura, passei a trabalhar também em outra escola como professor. Com 

essas oportunidades aprendi a pôr em prática os conhecimentos teóricos 

recebidos na universidade.  

De repente, um fato marcante! Nasce minha filha, um presente de Deus, que se 

tornou uma das inspirações do meu viver, trazendo-me mais responsabilidades, 

mais vontade de vencer na vida e principalmente o prazer de ser pai. Senti então 

que dali em diante não poderia sequer parar no tempo por quaisquer 

circunstâncias que me fossem apresentadas. Precisava me manter motivado para 

investir em mim mesmo 

e, para isso, a grande 

ferramenta seria buscar 

cada vez mais novos 

conhecimentos por meio 

dos estudos para uma 

formação mais sólida. 

Ausente da minha 

simples cidade natal e 

com a vivência de outro 

lugar, pude conhecer e 

experimentar novas 

formas de viver em 

diversas oportunidades 

que se foram construindo em minha vida. Enquanto isso, Cruzeiro do Sul também 

buscava seu crescimento, mudanças e investimentos vislumbrando melhorias, 

entre as quais a conquista da implantação do ensino superior em nossa cidade.  

 

 

 

Figura 5 - Vista aérea de Cruzeiro do Sul (AC) 
Fonte: www.czs.com.br 
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O retorno 

Depois da conclusão do curso de Pedagogia e de uma especialização em 

Psicopedagogia, realizados em São Paulo, retornei para Cruzeiro do Sul com a 

felicidade de perceber alguns progressos. Um deles foi a implantação de um 

Campus Universitário, atendendo não só ao município, mas toda a região. Logo 

em seguida, fui aprovado num concurso público realizado pela Universidade 

Federal do Acre em 

convênio com o Governo do 

Estado. Fui admitido para 

compor o quadro de 

professores do Campus, no 

curso de Pedagogia que 

acabara de ser implantado. 

A partir de então, passei a 

desenvolver minha vida 

profissional trocando 

experiências, aprendendo 

sempre e atuando também 

em outras funções. Nessa 

época, além da 

universidade, trabalhei 

numa escola de Ensino Médio, nas funções de diretor interino, coordenador 

pedagógico e presidente do Conselho Escolar. 

A universidade passou a ser um espaço de novas conquistas, aprendizagens e 

diálogos, ampliando a possibilidade de outros saberes, exigindo a necessidade de 

qualificação do quadro docente, rompendo seus muros e ampliando o 

atendimento às suas demandas.  

As inquietações permaneceram ao longo dos anos de trabalho. Surgiu então a 

oportunidade, já em um novo tempo, de complementar minha formação. Participei 

da seleção a nível de mestrado em educação na Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte. Fui aprovado e minha vida adquiriu um novo rumo. Fez-se 

Figura 6 - Antigo Campus da UFAC, Cruzeiro do Sul (AC) 

Fonte: Acervo de Anailton Guimarães Salgado 
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necessário meu afastamento do Campus para a qualificação; no entanto, 

reconheço que contribuí e me dediquei integralmente na construção da história do 

Campus Universitário para atender aos anseios da sociedade oferecendo um 

ensino de qualidade. 

Do Norte para o Nordeste 

Da minha cidade natal, Cruzeiro do Sul-Acre, cheguei a um lugar chamado Natal 

no ano de 2007. Neste meu novo tempo e espaço me deparei com lindas 

paisagens da cidade do sol em meio a dunas, praias, coqueiros que me envolvem 

quando contemplo o verde do mar e ao sentir o vento forte sempre presente. Logo 

imaginei que toda essa beleza seria fonte de inspiração no meu caminhar.  

Trazia na minha mala uma experiência não só de vida, mas também de um 

trabalho desenvolvido na área educacional. As funções de secretário escolar, de 

coordenador pedagógico, de presidente do Conselho em uma escola de ensino 

médio e também de atuar em sua administração, como já dito anteriormente, 

fizeram-me conhecer e compreender com profundidade os problemas que ora 

enfrentamos na educação em nosso país. Aprendi que temos muito a fazer 

quando assumimos nossas responsabilidades. O ingresso no ensino superior 

também me proporcionou uma nova aprendizagem como professor e 

administrador do Campus da Universidade Federal do Acre em minha cidade, e 

principalmente a percepção das transformações pelas quais vem passando a 

educação superior em benefício de um ensino de qualidade. Tudo isso me 

motivou a dar continuidade em minha formação acadêmica. 

O reencontro com alguns conterrâneos do Acre, como companheiros de estudo, 

me deu mais segurança pelos desabafos e, ao mesmo tempo, manteve viva a 

lembrança de nossa terra por meio das prosas. Fazer novas amizades foi 

importante, pois com os amigos pude compartilhar muitos momentos e ter a 

certeza de que não estamos sós quando temos ao lado alguém que nos estima e 

considera.  

Com o início do curso de Mestrado do Programa de Pós-Graduação em 

Educação na Universidade Federal do Rio Grande do Norte/UFRN começou a 
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minha terceira jornada de formação, de novas aprendizagens e conhecimentos. 

Integrado na linha de pesquisa Estratégias de Pensamento e Produção de 

Conhecimento, cheguei ao Grupo de Estudos da Complexidade (GRECOM) que, 

a partir de então, passou a ser o espaço e a base de estudos de minha formação. 

Ali conheci outras pessoas. O cheiro do incenso aceso significava, para mim, a 

energia do lugar. Observei cada detalhe como uma criança curiosa que quer 

saber das coisas. Li frases, avisos, pensamentos de teóricos expostos nos 

banners e quadros que decoram a sala; vi também as fotografias que expressam 

e celebram um momento da vida. Me chamaram a atenção as inúmeras 

borboletas esculpidas de diferentes materiais, em diferentes formas e cores que 

me pareciam dizer algo. Com a mesma curiosidade descobri, mais tarde, o 

significado que a borboleta tem para o grupo. Ao ler o livro Ciclos e 

Metamorfoses: uma experiência de reforma universitária, escrito por Conceição 

Almeida e Margarida Knobbe, encontrei a história do GRECOM e o sentido da 

borboleta como uma grande 

metáfora da transformação da vida. 

No seu percurso de vida, a borboleta 

é o resultado da transformação da 

lagarta, que dentro da crisálida 

passa por um estágio intermediário 

de vida, religando elementos 

capazes de gestar uma nova forma 

da mesma vida, a borboleta. 

(ALMEIDA; KNOBBE, 2003). Sim, a 

borboleta é o símbolo do GRECOM! 

Vi ali um lugar diferente, composto de espaços mestiços que de certa forma 

parecem desafiar o paradigma científico clássico, por fazer o diferente. Aquele 

espaço iluminado pelo espírito de religar saberes seria, a partir de então, também 

o meu espaço como pesquisador, amigo e aprendiz! Recordo-me, agora, das 

palavras de Teresa Vergani, quando em sua primeira visita ao GRECOM, em 

junho/2001, deixou registrado em testemunho as suas impressões desse grupo, 

que posteriormente foi publicado como apresentação do livro Ciclos e 

Figura 7 - Borboletas no GRECOM-UFRN 

Fonte: Acervo de Anailton Guimarães Salgado 
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Metamorfoses: uma experiência de reforma universitária, de Almeida e Knobbe 

(2003, p. 5-6):  

Lugar, pois de muitos espaços. Lugar feito de 
rostos, onde cada rosto acendia um fogo e 
onde cada fogo se deixava habitar por uma 
fonte. Portanto, lugar de olhos, de incêndios e 
de espumas. 

(...)  

Fluxo generoso da expansão fecundado pelo 
refluxo centrípeto da reflexão. Por momentos 
tudo vertiginosamente se esboroa, na 
impetuosidade do relâmpago que destrói a 
velha segurança das certezas. Depois, tudo 
lentamente começa a convergir e amadurece a 
permanente combustão/aurora que gera o 
casulo, o ninho, a casa.  

 

Nesse início, reencontrei a professora Drª Wani Fernandes Pereira, minha 

orientadora e, com a convivência, pude perceber sua atenção e que seus 

ensinamentos e orientações complementariam os rumos do meu trabalho. Tive 

também o privilégio de conhecer a professora Drª Ceiça Almeida, coordenadora 

do GRECOM. Essa intelectual de renome internacional acolhe cada um que ali 

chega com simpatia e, com determinação, desenvolve as ações do grupo 

proporcionando aos mestrandos e doutorandos, de diversas áreas e lugares, o 

crescimento intelectual como pesquisadores envolvidos no fazer e no 

compreender do pensamento complexo. 

É no GRECOM, na UFRN, que passei a construir e a compartilhar novas 

experiências de vida e produção do conhecimento que vêm alimentando minha 

caminhada acadêmica e a superar os momentos difíceis vivenciados durante esse 

percurso. 

A partir de então mostrarei os caminhos definidos para a organização deste 

trabalho num lugar bem distante, apresentando parte da história do estado do 

Acre, uma de suas regiões e a cidade de Cruzeiro do Sul, para então 

conhecermos e compreendermos o contexto da implantação de uma universidade 

Figura 8 - Espaço do GRECOM-UFRN 
Fonte: Acervo de Anailton Guimarães Salgado 
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naquela região para aqueles que se propõem fazer diferente. Venha comigo, 

compartilhe desse momento! 

Momentos e Movimentos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reconheço-me como um curumim apaixonado pela minha região, pelo meu povo, 

pela música suave do bailar das águas serpenteando na terra, pelo balançar das 

folhas das árvores da floresta, pelos cantos dos pássaros, pelo frescor e calor das 

noites e das manhãs, pelo brilho das estrelas, pela ingenuidade inteligente do 

meu povo, por sua bravura e por seus temores. 

A paixão se traduz neste trabalho como parte das inquietações e reflexões que 

faço: trata-se da riqueza de conhecimentos e saberes dos ribeirinhos 

(seringueiros, indígenas, agricultores, mateiros e pescadores) da região Norte e, 

principalmente, do estado do Acre, especificamente de Cruzeiro do Sul, no Vale 

do Juruá-Acre. 

Isso se reflete em uma preocupação que diz respeito ao processo de 

desvalorização e desagregação desses ricos conhecimentos consolidados e 

Figura 9 - Casa de ribeirinho (AC) 
Fonte: http://www.ac.gov.br/index.php?option=com_content&task=view&id=1408&Itemid=112 
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disseminados ao longo dos anos, com base na experiência, na vida diária dessas 

pessoas desbravadoras diante do sistema formal de educação e ensino, como 

eixo central da sistematização de conhecimentos, da cultura e da ciência.  

Minha motivação tomou forma e se ampliou quando passei a ler e conhecer a 

produção intelectual do GRECOM, por meio de dissertações e teses como: 

Literatura como escola de vida: a propósito das narrativas da tradição, de Carlos 

Aldemir Faria da Silva; Alimento como metáfora, metáfora como alimento: a arte 

de nutrir uma educação complexa, de Analwik Tatielle Pereira de Lima; Diálogos 

com a Natureza: saberes e estratégias dos povos da floresta, de Elane Andrade 

Correia Lima; Paisagens sonoras, tempos e autoformação, de Silmara Lídia 

Marton, entre outras. Esse sempre tem sido um exercício de produção coletiva de 

conhecimento no GRECOM e nas obras dos teóricos que fundamentam o grupo, 

o que tem me instigado a aprofundar estudos e leituras que tratam da relação 

entre conhecimento, cultura da tradição e ciência.  

Ao ingressar no Mestrado tinha como objetivo desenvolver estudos sobre as 

histórias e as narrativas dos ribeirinhos do Vale do Juruá, tomando como 

referência aqueles que habitam no município de Cruzeiro do Sul. Como 

contribuição e produto desse investimento cognitivo e afetivo, ao final, seria 

elaborada uma cartilha desenhando uma cartografia desses saberes, sendo esta 

transformada em material didático a ser divulgado na rede escolar e para a 

população em geral, através de bibliotecas e de outros espaços congêneres. 

Mas ao longo das orientações, dos meus posicionamentos no grupo, dos diálogos 

com os colegas, o tema Universidade da Floresta sempre aflorava e ganhava 

destaque nas minhas intervenções, pois era o lugar onde eu trabalhava, tornando-

a o foco principal. As histórias e narrativas dos ribeirinhos seriam inseridas no 

contexto da Universidade da Floresta pois, em seu projeto político, os povos 

tradicionais e seus saberes estão integrados. Aceitei o desafio, não hesitei em 

redefinir a temática da pesquisa, ao me descobrir parte da história do ensino 

superior na minha cidade, por dedicar anos de trabalho ao Campus da 

Universidade Federal do Acre (UFAC) em Cruzeiro do Sul, hoje Campus Floresta, 

e também por acompanhar de perto e por fazer parte de um projeto tão ousado na 
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implantação de uma nova universidade com um perfil diferente assumindo a 

diversidade de saberes.  

Minha postura diante de tal diversidade de saberes me conduziu a um 

comportamento como o que Claude Lévi-Strauss sugere em Tristes Trópicos 

(1995), quando assinala o desenraizamento de seu lugar para longe física e 

afetivamente a fim de melhor apreender, compreender e refletir acerca desses 

saberes da tradição.   

Ao mesmo tempo em que “se considera a si próprio humano, o etnógrafo procura 

a conhecer e apreciar o homem de um ponto de vista suficientemente elevado e 

afastado para o considerar independentemente das contingências particulares de 

uma dada sociedade ou civilização” (LÉVI-STRAUSS, 1993, p. 49). Contudo, 

haverá momentos em que minha escrita partirá do eu situado no objeto de estudo 

e outros em que me afastarei dele, como um olhar de etnógrafo que captura 

outras visões para além do que a sensibilidade é capaz de capturar. 

No processo de metamorfose, tal como o ciclo de vida, símbolo da complexidade 

no GRECOM, identifico este estudo à forma como esses conhecimentos são 

construídos, organizados e sistematizados na vivência, na experiência, no 

trabalho, e que tal conhecimento é, muitas vezes, negligenciado e classificado 

como menor ou pouco confiável. No entanto, são agrupamentos de saberes que 

envolvem grau de complexidade cognitiva não menor que a complexidade que se 

pensa existir na mente de um cientista. Inquieta-me perceber que muitos desses 

conhecimentos são apropriados, usados como referência, citados na escola, na 

indústria e no comércio, com certo estranhamento ao seu produtor, não lhe dando 

o valor e o reconhecimento. E, no entanto, eles existem, estão bem perto de nós, 

fornecendo a farinha, a borracha, o peixe, o extrato de guaraná, entre outros 

produtos que agregam conhecimento.  
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Não se trata aqui de exaltar o conhecimento da tradição e de quem o dispõe, nem 

de rejeitá-lo como supersticioso, mas reconhecer seu valor tal qual expressa 

Almeida (2004, p.130): “Todas as épocas têm seus sábios, mas nem todas as 

pessoas que produziram conhecimentos relevantes nas diversas culturas tiveram 

seus nomes divulgados, conhecidos”. No entanto, esses saberes foram 

construídos por essas pessoas e certamente sobre os mesmos temas estudados 

por grandes sábios, mas com maneiras diferentes de conhecer. Muitos desses 

conhecimentos se perdem no tempo e no anonimato porque não encontram 

espaços e oportunidades de expressão. É importante agregá-los aos outros 

conhecimentos e, dessa forma quem sabe, que se busquem novos meios de 

educação considerando os avanços da ciência em harmonia com as tradições 

culturais.  

Nesse âmbito, é relevante ressaltar a Declaração de Veneza, um importante 

documento da nossa história contemporânea que resume os desafios do nosso 

tempo. A Declaração foi elaborada ao final do colóquio “A Ciência Diante das 

Fronteiras do Conhecimento”, realizado em Veneza no período de 3 a 7 de março 

de 1986.  

Animados por um espírito de abertura e de questionamento dos valores de nosso 

tempo, diversos intelectuais discutiram e debateram a ciência face às adjacências 

do conhecimento e os novos rumos do terceiro milênio. Com base nas 

proposições da Declaração, esses signatários nos alertaram para o precipício 

existente entre uma nova visão do mundo que surge do estudo de sistemas 

Figura 10 - Produtos da região do Alto Juruá (AC): farinha, peixe e guaraná 
Fonte: http://www.ac.gov.br/index.php?option=com_content&task=view&id=1408&Itemid=112 
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naturais e os valores que ainda prevalecem nas ciências sociais e humanas, na 

filosofia e na vida da sociedade moderna, baseados num determinismo 

mecanicista. Além disso, expressaram que a maneira convencional de ensinar 

ciência não permite que haja distinção entre a ciência moderna e as visões do 

mundo, que hoje já se encontram superadas. Por conseguinte, reforçaram a 

complementaridade entre Ciência e Tradição, a necessidade da pesquisa 

transdisciplinar e a busca harmônica com as tradições culturais. 

Assim, a Declaração propõe o desafio de se construir um novo conhecimento 

havendo uma aproximação do saber científico com o saber popular rompendo 

espaços para novas sabedorias. De acordo com a segunda proposição do 

referido documento:  

O conhecimento científico, devido a seu próprio movimento 
interno chegou aos limites onde pode começar o diálogo com 
outras formas de conhecimento. Nesse sentido, reconhecendo as 
diferenças fundamentais entre a ciência e a tradição, 
constatamos não sua oposição, mas sua complementaridade. O 
encontro inesperado e enriquecedor entre a ciência e as 
diferentes tradições do mundo permite pensar no aparecimento 
de uma nova visão da humanidade, até mesmo num novo 
racionalismo, que poderia levar a uma nova perspectiva 
metafísica. (DECLARAÇÃO DE VENEZA, 1986). 

Dessa forma, o intercâmbio entre as ciências exatas, as ciências humanas, a arte 

e a tradição passa a ser o grande desafio e o compromisso social dos 

pesquisadores e outros profissionais, daí a necessidade de se reconhecer a 

urgência de novos estudos, novas pesquisas, novos saberes e uma atitude 

transdisciplinar, gestando um novo paradigma que provocará reflexões nas 

diversas áreas do saber científico.  

Incorporando uma atitude transdisciplinar podemos identificar, por meio dos novos 

saberes, a complexidade do pensar humano advindo de relações mais próximas 

com a natureza, sua observação, seu manuseio e transformação. Com essa 

intenção, acredito ser importante pensar e propor estratégias que recrutem esse 

conhecimento para as instituições educativas e para a população em geral. Nesse 

sentido, compartilho das considerações de Edgard de Assis Carvalho (2001, p. 

11): 
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Não há como deixar de reconhecer – e os antropólogos, mais 
cedo ou mais tarde terão de fazê-lo – que a ciência do século XXI 
deverá rejuntar saberes dispersos e caminhar para algo mais 
transversal e polivalente, retroalimentado pela dialogia natureza e 
cultura e pela implosão do campo minado da disciplinaridade e da 
simplificação.  

Tomo aqui tal afirmação e passo a destacar a criação da Universidade da Floresta 

como um espaço que se propõe a promover essa religação de saberes e a 

valorizá-los como sendo parte da cultura da região. 

Tenho a compreensão que a produção de conhecimentos constitui-se em uma 

preocupação dos homens e da ciência, principalmente nas explicações sobre a 

relação desses com a natureza e no que ela lhes ensina. Pensadores como Edgar 

Morin (2006), Claude Lévi-Strauss (1993; 2006) Maria da Conceição de Almeida 

(2005), entre outros, têm destacado o papel e as implicações dessa relação, 

principalmente nos aspectos pertinentes à organização de uma nova 

universidade, de uma nova educação para o século XXI e a necessidade da 

religação dos saberes. 

Nessa direção, reconheço que a 

criação da Universidade da Floresta, 

em 2005, situada no Alto Juruá/AC, 

uma região rica por seus recursos 

naturais e ambientais, pode vir a 

tornar-se uma universidade que tem 

por base a diversidade de saberes. 

A criação dessa universidade pode ser 

concebida como um marco para o 

desenvolvimento educacional, pois traz 

na sua concepção a formação e a 

qualificação de profissionais que 

reconheçam a importância e o sentido 

dos saberes produzidos pela 

comunidade local, através de suas 

atividades cotidianas tais como a 
Figura 11 – Representação da biodiversidade amazônica 

Fonte: Claro, 2007 
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pesca, a extração do látex e a agricultura, como organizadoras de um 

conhecimento científico. Por outro lado, a necessidade de uma formação 

qualificada remete à Instituição a responsabilidade de cumprir um papel 

fundamental, essencialmente determinado pela escola, que é a qualidade de uma 

educação assegurada pela democratização do direito da busca de novos 

conhecimentos.  

Esse espaço privilegiado aponta para a produção de novas aprendizagens; um 

lugar no qual a troca de experiências ocorrerá entre indivíduos das mais diversas 

concepções que, em interação, explicitarão diferentes ideias como fonte de um 

novo saber. Como assinala Lévi-Strauss (2006. p. 25): 

essa exigência de ordem constitui a base do pensamento que 
denominamos primitivo, mas unicamente pelo fato de que constitui 
a base de todo pensamento, pois é sob o ângulo das 
propriedades comuns que chegamos mais facilmente às formas 
de pensamento que nos parecem muito estranhas.  

Nesse contexto, destaco como foco a criação e implantação da Universidade da 

Floresta, no Campus da Universidade Federal do Acre, na cidade de Cruzeiro do 

Sul/AC que expressa em sua proposta inicial princípios que reconheço e que se 

aproximam daqueles defendidos pelos teóricos acima destacados e referendados 

pela abordagem da complexidade. 

A implantação da Universidade da Floresta foi embalada pelos movimentos 

políticos e sociais locais (florestania e socioambientalismo acreano) e envolvida 

pelos discursos de cidadania e de sustentabilidade. Tudo isso aponta para uma 

nova forma de pensar e sistematizar a educação.  

A ideia de florestania é constituída a partir da compreensão da relação do homem 

com a floresta e com a biodiversidade ali presente. O estado do Acre apresenta 

uma particularidade: há mais de um século as comunidades ribeirinhas estão 

construindo uma forma de sobrevivência possível na floresta, utilizando seus 

recursos naturais sem destruí-los. O termo florestania, advindo das lutas sociais 

enfrentadas por Chico Mendes em defesa da floresta, foi cunhado por Antônio 

Alves Leitão Neto, mais conhecido como Toinho Alves, jornalista, escritor, 

militante político e ativista na defesa da preservação da floresta e do 
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desenvolvimento sustentável, que também exerceu o cargo de diretor da 

Biblioteca da Floresta Marina Silva, em Rio Branco, Acre. 
 

A ideia de florestania foi adotada pelo governo de Jorge Viana (1999-2006) com o 

slogan “Governo da Floresta”. Com isso, pretendia  

reunir num só conceito todas 
as dimensões da 
sustentabilidade que a 
humanidade precisa. A 
florestania chama a atenção 
para o fato de que a 
humanidade não é o centro, 
mas sim parte integrante e 
dependente da natureza, como 
já pregava duas décadas atrás 
o visionário Chico Mendes. A 
florestania busca restabelecer 
o pacto homem e ambiente 
natural, onde a humanidade 
chega a um novo arranjo de 
integração com a natureza. 
(ACRE, 2003, p. 20). 

O socioambientalismo acreano, assumido na militância dos movimentos sociais e 

de defesa ambiental do estado do Acre, destaca-se pelo estreitamento das 

relações entre as políticas oficiais estaduais com o movimento dos seringueiros e 

demais trabalhadores do campo para promoverem um modo de vida mais digno, 

a conquista de um espaço respeitado por suas raízes e tradições e ainda um meio 

de valorizar a produção que lhes dariam uma melhor sobrevivência na própria 

terra que, firme e cuidada, torna-se fonte de vida desses trabalhadores. 

Essas ideias foram incorporadas pelo então governador Jorge Viana (1999-2003) 

que assumiu oficialmente um programa de desenvolvimento sustentável como 

eixo de sua política governamental, articulando a preservação ambiental com a 

exploração econômica da floresta e a garantia de condições de vida às 

populações agroextrativistas.  

A partir desses movimentos, a Universidade da Floresta foi criada sob uma nova 

concepção de universidade, cujo diferencial é destacado pelo deputado Henrique 

Afonso em discurso proferido no Plenário da Câmara dos Deputados, em 4 de 

Figura 12 - A florestania e a interação de conhecimento 
Fonte: Fórum, 2004 
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dezembro de 2004, por ocasião da inclusão do projeto da Universidade da 

Floresta no plano de expansão do Ministério da Educação:  

o ensino e a pesquisa serão interiorizados, isto é, serão feitos em 
diferentes municípios, tanto nas cidades como na floresta. E a 
principal diferença é que acadêmicos, seringueiros e indígenas 
estão participando desse projeto em pé de igualdade. (LIMA, 
2006, p. 29). 

Outro diferencial da Universidade da Floresta é apontado pela ex-ministra do Meio 

Ambiente, Marina Silva, no ato de instalação do Grupo de Trabalho 

Interministerial-GTI25, ao lembrar que a implantação do conceito de “Universidade 

da Floresta” agregou diferentes atores sociais, o que fortaleceu e permitiu a 

institucionalização do projeto na forma como foi proposto pela sociedade civil. 

Ainda, segundo Marina Silva (apud LIMA, 2006), a Universidade da Floresta 

tornou-se inevitável porque foi produzida pela sociedade civil e endossada pela 

academia e pelo Estado. 

Durante o processo de criação e implantação dessa universidade entre os anos 

2003 e 2006, a participação de todos os envolvidos foi de fundamental 

importância, principalmente da sociedade civil. Mais de dez reuniões foram 

realizadas, além do grande seminário intitulado “A Universidade do século XXI na 

Floresta do Alto Juruá” e do III Encontro dos Povos da Floresta em Cruzeiro do 

Sul-Acre. Nesses encontros e reuniões, foram-se definindo os pressupostos e 

subsídios do projeto, elaborados pelas equipes responsáveis através de 

documentos que citarei posteriormente. Como professor do Campus da UFAC e 

também representante do mesmo, pude acompanhar e participar, juntamente com 

outras instituições e lideranças convidadas, de vários momentos desse árduo 

trabalho e, juntos, pudemos dar nossas sugestões e manifestar nosso desejo de 

construir o perfil de uma universidade que valorize a importância dos saberes 

tradicionais e que dela façam parte. 

                                                      
25

 O GTI, instituído através da Portaria Interministerial nº 132, de 17 de maio de 2005, pelos 
ministros Marina Silva (Meio Ambiente), Tarso Genro (Educação) e Eduardo Campos (Ciência e 
Tecnologia), como fórum consultivo e deliberativo para encaminhar ações relacionadas à 
implantação do Projeto Universidade da Floresta, com o objetivo de criar mecanismos 
interinstitucionais capazes de promover a integração de políticas governamentais para a 
conservação e uso sustentável da biodiversidade, demandada em um novo conceito de 
Universidade. 
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Esta dissertação objetiva, portanto, mostrar o processo de criação e implantação 

da Universidade da Floresta na região do Alto Juruá-Acre, como um projeto de 

expansão e fortalecimento da Universidade Federal do Acre, trazendo em seu 

contexto os movimentos sociais como florestania e socioambientalismo acreano e 

também a participação da sociedade civil nesse processo. Apresento ainda a 

Universidade da Floresta como um novo espaço para a participação das 

populações tradicionais, considerando seus saberes e promovendo a interface 

entre ciência e tradição. 

Todo esse contexto me motivou para as escolhas metodológicas que são 

apresentadas no decorrer desta dissertação, mediante sustentação teórica em 

pensadores do campo da complexidade já citados. Recorro, também, à 

bibliografia regional. Reitero que algumas teses e dissertações produzidas no 

Grupo de Estudos da Complexidade (GRECOM) serviram-me como fonte de 

inspiração e suporte teórico para esta escrita. 

Além das fontes bibliográficas, outras fontes me subsidiaram, como as entrevistas 

semiestruturadas com atores que participaram do processo de construção do 

projeto da Universidade da Floresta. As entrevistas realizadas e sua 

sistematização são utilizadas muito mais como suporte ao argumento do que de 

análise de conteúdo, análise proposicional do discurso, análise compreensiva do 

discurso ou qualquer outra. A maioria das entrevistas foi gravada; outras foram 

realizadas através de correio eletrônico (e-mail), não havendo prejuízo do tema e 

do conteúdo. Outras foram falas e concepções destacadas e citadas nos 

documentos e materiais estudados, como as de Orlando Pilate, representante do 

Ministério da Educação; Francisco Barbosa de Melo, representante do Conselho 

Nacional dos Seringueiros; Anselmo Forneck, representante do Ministério do Meio 

Ambiente e professor Jonas Filho, reitor da Universidade Federal do Acre.  

As entrevistas foram realizadas com o professor Henrique Afonso Soares de 

Lima, deputado federal pela bancada do PT- Acre; professor Dr. Cleidison de 

Jesus Rocha, diretor do Centro Multidisciplinar do Campus Floresta em 2008; 

professor Dr. Jonas Filho, reitor da Universidade Federal do Acre (2000-2008) e o 

senhor Antônio de Paula, seringueiro. 
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A análise documental da Universidade Federal do Acre e da Universidade da 

Floresta nos permite acompanhar o processo de implantação e articulação com 

conhecimentos e princípios definidores de sua política. Entre eles destacamos o 

Programa de Interiorização da Graduação: Um desafio, uma realidade (UFAC- 

1989/1992); o documento final do seminário “A Universidade do Século XXI na 

Floresta do Alto Juruá – Acre”: subsídios e pressupostos para um novo projeto 

(2003); Proposta da Universidade da Floresta do Alto Juruá – Acre (2003); Projeto 

Executivo da Universidade da Floresta (2004); Proposta de implantação do Centro 

de Formação e Tecnologias da Floresta - CEFLORA (2004); Proposta para o 

Instituto da Biodiversidade - IB (2004); Projeto de criação do curso de licenciatura 

em Ciências Biológicas – Campus de Cruzeiro do Sul (2007), entre outros. 

Nesses documentos é possível destacar falas de diversos atores da comunidade 

acadêmica, de organizações governamentais e não-governamentais e de 

representantes da sociedade civil. 

Para apresentar minhas reflexões, organizo 

minha dissertação em quatro momentos 

adotando a denominação de varadouros. A 

palavra varadouro traz em seu significado um 

caminho principal no meio do mato, uma 

espécie de rua na floresta, que liga uma 

colocação à outra. Uma trilha. Assim, no 

primeiro varadouro sistematizo as 

informações sobre O estado do Acre: Alto 

Juruá e Cruzeiro do Sul. Enfoco sua 

história, sua organização política, econômica, 

social e educacional, que têm servido para 

expressarem a nova ideia de educação. 

Essas informações são necessárias, pois 

apresentam uma região pouco conhecida pelos brasileiros e que tem 

características peculiares na cultura, no seu povo, no seu ambiente. Assim, 

proporciono a você vislumbrar uma importante região que lutou para ser Brasil. 

Figura 13 - Varadouro na floresta 
Fonte: Ramos, 2004 
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No segundo varadouro, Os movimentos sociais do Acre e os caminhos da 

educação: dos Empates ao Socioambientalismo e da Florestania à 

Universidade, apresento alguns dados relativos a esses movimentos e aos 

caminhos da Educação, com destaque para o socioambientalismo acreano e a 

ideia de florestania como base para a implantação de políticas institucionais. Aqui, 

desenho um breve panorama do contexto educacional e sua vinculação aos 

movimentos sociais até a implantação da Universidade da Floresta.  

No terceiro varadouro estudo, mais profundamente, a Universidade da Floresta, 

sua criação, implantação e a organização da estrutura administrativa e 

pedagógica, destacando as três instâncias integrantes da Universidade da 

Floresta: o Centro de Formação e Tecnologias da Floresta, o Instituto da 

Biodiversidade e Manejo Sustentável dos Recursos Naturais e o Campus 

UFAC/Floresta. 

Para o quarto e último varadouro, Nos caminhos da Floresta, a intenção é 

analisar os princípios dessa educação e formação superior, nascidos e 

desenvolvidos nos movimentos sociais, associados às ideias da complexidade, 

destacando os princípios, os contextos e as articulações necessárias para a 

efetivação de ideias inovadoras em educação. Nesse varadouro, as ideias de 

Edgar Morin, de Conceição Almeida, de Edgard Carvalho, entre outros, serão de 

grande valor.  

Em Conversas com a Floresta, procuro apontar alguns encaminhamentos e 

algumas estratégias para o desenvolvimento de ações na Universidade da 

Floresta que contemplem as possibilidades de superação ou minimização das 

dificuldades ora encontradas para a efetivação da proposta dessa universidade.  
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Hino Acreano 
Letra: Francisco Mangabeira 

  Música: Mozart Donizetti 
 

 
Que este sol a brilhar soberano 

Sobre as matas que o vêem com amor 
Encha o peito de cada acreano 
De nobreza, constância e valor. 
Invencíveis e grandes na guerra, 

Imitemos o exemplo sem par 
Do amplo rio que briga com a terra 

Vence-a e entra brigando com o mar. 
 

Fulge um astro na nossa bandeira 
Que foi tinto no sangue de heróis, 

Adoremos na estrela altaneira 
O mais belo e o melhor dos faróis. 

(...) 
Possuímos um bem conquistado 
Nobremente de armas na mão. 

Se o afrontarem, de cada soldado 
Surgirá de repente um leão. 

Liberdade é o querido tesouro 
Que depois de lutar nos seduz: 
Tal rio que rola, o sol de ouro 

Lança um manto sublime de luz. 
(...) 
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alar do Acre imediatamente me vem à memória a beleza natural 

daquele lugar. Mergulho no tempo, voo no espaço e me envolvo nos 

encantos daquela terra. Sinto-me um curumim seduzido pela floresta, 

pelo canto dos pássaros, pela liberdade de seus movimentos, pelo assobio do 

vento provocando o bailado das árvores e formando um tapete verde das folhas 

caídas ao chão. Um sussurro emocionante! 

Sinto-me forte com o cheiro da terra firme. Uma terra que tem vida e acolhe seus 

filhos. Filhos da natureza! Sinto-me enfeitiçado pelas águas turvas, barrentas e 

pretas dos rios que, ao deslizarem em correntezas, beijam a terra em cada curva 

pela qual passa, formando caminhos ondulares, sangrando por entre as matas. 

Um verdadeiro espetáculo das águas! Encontro-me transformado! A imersão no 

cenário de exuberância natural e espetacular, sentindo o cheiro do verde molhado 

de chuva, o perfume da mata, torna mais forte o meu encantamento. Mergulho em 

pensamentos e recordações! Lembro que tudo é vida e morte também. 

Pode até parecer um sonho, um delírio; mas não! Tudo isso é real, é sentir, é 

viver com a natureza. Esse lugar existe! Tão perto e tão longe, depende do olhar 

de quem o vê! Só sei que é belo e faço parte desse lugar, dessa terra, dessa 

natureza. Como diz o artista e amigo Alberan Moraes: “eu sou de lá da ponta do 

Brasil, onde o vento faz a curva”. 

Essa terra de natureza encantada foi batizada por uma pequena palavra, mas que 

se torna grande e forte por suas riquezas e suas raízes: ACRE! Uma terra 

especial, indígena, banhada por águas doces que serpenteiam sua superfície, 

alimentando a natureza sedenta e diversa. 

Este nome, mítico, ACRE origina-se de Uwákuru, na língua dos indígenas do 

povo ipurinã, que foi traduzido pelos exploradores da região como AQUIRI e 

significa rio dos jacarés.  

Como um acreano que se orgulha pelos encantos e magias desse lugar, pego na 

sua mão, leitor, e o convido a dar um passeio na floresta densa e rica e, também, 

para ser parte do ACRE; vamos conhecer um pouco de suas lutas, de sua história 

e de um povo em busca de uma pátria. 

F 
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Navegando no Acre 

 

Exuberante em sua beleza natural, o ACRE, originalmente povoado pelos 

indígenas que assumiram o pertencimento das terras acreanas, com o advento 

econômico da borracha, do látex, foi ocupado por peruanos, bolivianos e 

nordestinos, que passam a explorar e colonizar essa terra. A história de conquista 

desse território se confunde com o Ciclo da Borracha, quando ocorreu um grande 

movimento migratório de nordestinos para a Amazônia. Até a metade do século 

XX, o Acre foi o principal fornecedor do látex consumido nos países ricos.  

Essa ocupação não se deu pacificamente. Os indígenas bravamente resistiram, 

mas diante das armas e das forças do homem ‘branco’, ficaram indefesos na 

defesa do seu território. Da mesma forma foi a retomada e o reconhecimento das 

terras acreanas como sendo parte do território brasileiro.  

A Bolívia considerava o Acre como terra não descoberta, não explorada. 

Despertado o interesse por essas terras, passou a exigir o reconhecimento de 

Figura 14 - Paisagem acreana 
Fonte: www.czs.com.br 
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propriedade na segunda metade do século XIX, alegando acordos diplomáticos 

com o governo brasileiro. (ACRE, 

2006). 

Essa situação gerou desconforto e 

iniciou um período de lutas e 

revoluções. Já na virada do século 

XIX, sob a liderança de José Plácido 

de Castro – político revolucionário e 

militar brasileiro nascido em São 

Gabriel, estado do Rio Grande do Sul 

– brasileiros nordestinos (ou 

brasileiros do Acre, como eram 

chamados) enfrentaram o exército 

boliviano, que “pretendia passar o 

controle do território do Acre para o 

Anglo-Bolivian Syndicate de Nova 

York, por meio de um contrato que 

concedia não só o monopólio sobre a 

produção e a exportação da borracha, 

como também auferia os direitos fiscais mantendo ainda as tarefas de polícia 

local” (ACRE, 2006, p. 15).  

Em 1901, com o apoio do governo do estado do Amazonas, Luiz Galvez 

Rodrigues de Arias, espanhol que adotara o Brasil como pátria, proclamou o Acre 

Estado Independente, acirrando os conflitos entre bolivianos, seringueiros e 

seringalistas. O governo brasileiro demonstrou maior interesse pela região e, 

sabendo da situação de confrontos em que se encontrava o Acre, colocou nesse 

cenário José Maria da Silva Paranhos Júnior, o Barão do Rio Branco, então 

ministro das Relações Exteriores do Brasil, para evitar mais lutas entre Brasil e 

Bolívia. De forma diplomática, o Barão do Rio Branco fomentou relações de 

amizade entre os dois países, sem guerras, promovendo um acordo preliminar de 

paz entre brasileiros e bolivianos, em 1903 (ACRE, 2006). 

Figura 15 - Seringueiro defumando o látex 
Fonte: www.czs.com.br 
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Segundo Kamp (2002), é comum achar que a conquista do Acre resultou de 

compra feita pelo Barão do Rio Branco à Bolívia, nascendo daí o estado 

brasileiro. No entanto, não foi isso o que aconteceu. A área, de povoação 

predominantemente brasileira, desenvolveu-se de duas formas distintas: havia a 

parte relativa à cidade de Rio Branco, que estava sob o controle da Bolívia, e a 

parte referente hoje a Cruzeiro do Sul, que se encontrava em território peruano. 

Dessa forma, foram necessárias duas difíceis negociações, empreendidas pelo 

Barão do Rio Branco: a primeira visava obter da Bolívia concessões que 

permitissem que 40% do território acreano passassem ao controle do Brasil; a 

segunda, realizada após diversos incidentes com o Peru, objetivava manter a 

parte restante em território brasileiro.  

Dessas negociações, originou o Tratado de Petrópolis (1903) e o Tratado Brasil-

Peru (1909). A Bolívia tinha direitos efetivos sobre o Acre, conforme o Tratado de 

Santo Ildefonso e, para resolver a situação, o Brasil assinou com a Bolívia o 

Tratado de Petrópolis em 1903, sendo representado por uma comissão do mais 

alto nível, destacando-se figuras como o Barão do Rio Branco e Rui Barbosa. 

Essas personalidades tiveram diferentes maneiras de negociação, mas 

conseguiram canalizar o brilhantismo que partilhavam, vislumbrando o mesmo 

fim, ou seja, colocar um termo definitivo nas pendências territoriais com a Bolívia. 

Mas a efetiva ocupação do estado dependeu da assinatura de um tratado com o 

Peru, firmado apenas seis anos depois, em 1909, a fim de que houvesse maior 

flexibilidade nas negociações evitando assim novos conflitos. Com o Tratado de 

Petrópolis, o Brasil incorporou 181.000 km2 de superfície e com o Tratado Brasil-

Peru, passa para 403.000 km2 (ACRE, 2006). 

A participação do escritor Euclides da Cunha entre os dois tratados foi de 

fundamental importância, uma vez que ele chegou à região acreana a serviço do 

governo brasileiro em 1905. Integrando a Comissão Peruano-Brasileira, explorou 

como um dos comissários o rio Purus com a missão de executar nova 

demarcação dos acidentes geográficos, enfrentando muitas dificuldades e 

precariedades de transporte nessa missão. Nesse percurso, publicou artigos de 
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grande repercussão sobre o trabalho escravo e os maus-tratos aos quais os 

seringueiros eram submetidos na região. 

Na Constituição Brasileira de 1891 não havia nada que assegurasse o 

pertencimento das terras acreanas ao Brasil. Foi necessário que os políticos 

brasileiros buscassem argumentos na Constituição dos Estados Unidos da 

América para transformar o Acre em território do Brasil. Isso aconteceu em 7 de 

abril de 1904, através do Decreto Executivo 5.188, assinado pelo presidente 

Rodrigues Alves, que passou a administrar diretamente o território do Acre26, 

dividindo-o em três departamentos administrativos: Alto Acre, Alto Purus e Alto 

Juruá, e nomeando os prefeitos.  

Dessa forma, o Acre não seria um estado com autonomia, mas sim um território 

administrado pelo presidente da República. Todos os investimentos do governo 

federal no Acre foram realizados sempre visando manter o controle da região para 

que possibilitasse valiosa fonte de recursos para os cofres do país.  

Segundo Souza (2002, p. 167),  

o Acre só vai se tornar Estado quando começa a dar sinais de 
crise em sua economia maior, em 1962, quando o governo federal 
já demonstrava desinteresse por um Território que dava sinais de 
decadência. Se o Acre tivesse se mantido enquanto um grande 
exportador de borracha, o governo federal dificilmente teria 
aceitado sua elevação à categoria de Estado. 

Através da Lei nº 4.070, de 15 de junho de 1962, assinada pelo presidente João 

Goulart, o Acre passou a estado. As excentricidades históricas conferem ao Acre 

características muito peculiares, não menos valiosas que suas riquezas naturais. 

O Acre é o ponto mais ocidental do Brasil e a terra brasileira mais próxima do 

oceano Pacífico. Está localizado na região de cabeceira dos rios amazônicos, 

próximo aos Andes, e sofre influências climáticas das cordilheiras. Por isso suas 

florestas têm uma biodiversidade tão grande. Além de rica e diversificada, a 

floresta tropical úmida possui uma variada flora e é cortada por rios, igarapés e 

                                                      
26

  “A administração do Acre foi definida pelo Congresso Nacional, através do Decreto Legislativo 
de Nº 1.181 de 25 de fevereiro de 1904 que autoriza o presidente do Brasil, Rodrigues Alves, a 
assumir essa tarefa. Essa decisão derrota o interesse do estado do Amazonas e tira dos políticos 
acreanos o poder de administrá-lo” (SOUZA, 2002. p. 166). 



  Anailton Guimarães Salgado 

 47 

lagoas, que representam importante manancial de água potável. Dentre os 

principais rios navegáveis estão os rios Juruá, Tarauacá, Muru, Envira, Xapuri, 

Purus, Iaco e Acre (ACRE, 2006). 

  

A região compreende 164.221 km2 e possui 90% de cobertura florestal, e com 

uma das maiores biodiversidades do planeta. Conta com uma população de 

686.652 habitantes, conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística no ano de 2006, e uma densidade populacional de 4,18 hab/km2. 

Geograficamente está situado num planalto com altitude média de 200m e se 

localiza ao sudoeste da região Norte, tendo como limites o estado do Amazonas 

(nordeste), Rondônia (leste), Bolívia (sudeste) e Peru (sul e oeste) (BRASIL, 

2009).  

Na maior parte do território o relevo é composto por rochas sedimentares e no 

extremo ocidental situa-se o ponto culminante do estado, onde a estrutura do 

relevo se modifica com a presença da Serra do Divisor, uma ramificação da Serra 

Figura 16 - Mapa geográfico do estado do Acre 
Fonte: http://www.brasil-turismo.com/mapas/mapa/acre.gif 
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Peruana de Contamana, apresentando uma altitude máxima de 734m. Os solos 

acreanos, de origem sedimentar, abrigam uma vegetação natural composta 

basicamente de florestas, dividida em dois tipos: tropical densa e tropical aberta.  

O clima é do tipo equatorial quente e úmido, caracterizado por altas temperaturas, 

elevados índices de precipitação pluviométrica e alta umidade relativa do ar. A 

temperatura média anual está em torno de 24,5°C, enquanto a máxima fica em 

torno de 32°C, aproximadamente uniforme para todo o estado. 

Administrativamente, o estado está subdividido em cinco regionais: Alto Acre, 

Baixo Acre, Purus, Tarauacá/Envira e Alto Juruá, e tem um total de 22 municípios. 

Essa subdivisão obedece a critérios estabelecidos pelas características das 

bacias hidrográficas e similaridades regionais (ACRE, 2006).  

 

Com relação à diversidade cultural, o processo de ocupação da região acreana 

sempre esteve vinculado às suas potencialidades naturais, destacando-se o 

extrativismo da borracha27 (CUNHA; ALMEIDA, 2002). Grande parte das pessoas 

que ali habitaram era formada por descendentes de migrantes nordestinos, 

sobretudo cearenses que ocuparam as margens dos rios nessa região, a partir do 

                                                      
27 São identificados dois ciclos de apogeu do extrativismo da borracha. O primeiro é de 1870 a 
1912 e o segundo de 1943 a 1945. Após a Segunda Grande Guerra, com a Constituição de 1946, 
foi determinada uma política de proteção aos seringalistas, com a destinação orçamentária de 3% 
para a Amazônia. 

Figura 17 - Populações tradicionais em suas colocações 
Fonte: Afonso, 2003 
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final do século XIX. Viviam na mata, em colocações28 que estavam ligadas aos 

barracões, sede dos seringais. 

Um traço forte na formação 

do povo acreano é a 

presença indígena. Um 

terço do território do estado 

é destinado às áreas de 

preservação e reservas 

indígenas. São cerca de 12 

mil pessoas e, oficialmente, 

14 diferentes culturas são 

reconhecidas. Isso se 

reflete na variação 

linguística em, pelo menos, três grupos: o aruak, no Vale do Purus; o pano, no 

Vale do Juruá; e o katukina, entre os vales do Purus e do Juruá. Além das etnias 

mais conhecidas existem ainda algumas que buscam o reconhecimento, como os 

nawas, e ainda há os grupos indígenas arredios que não fizeram contato com os 

não-indígenas. 

Por toda a sua bravura, o Acre desempenhou um importante papel na história da 

região Amazônica durante a expansão da economia da borracha e, numa relação 

entre história, ambiente, economia e sociedade, em diferentes momentos no 

tempo, a sociedade acreana instituiu distintas identidades sociais: de indígenas, 

seringueiros, regatões, ribeirinhos e paulistas29, resultado da inserção de cada 

segmento em um momento diferente da história. 

Nos últimos anos, vem realizando profundas mudanças nos sistemas de gestão 

pública, adotando uma política de um novo modelo ambientalmente sustentável, 

como princípio para a construção de um paradigma na relação do homem com a 

floresta amazônica, incutindo nas gerações atuais e futuras uma consciência de 
                                                      
28 Conjunto de casas e do território que é explorado por seus moradores, que formam a menor 
subdivisão de um seringal nativo. Pode-se referir simplesmente às casas (CUNHA; ALMEIDA, 
2002, p. 678). 
29  Empresários sulistas e migrantes rurais que vieram para o Acre com o objetivo de comprar 
grandes seringais. 

Figura 18 - Povos indígenas no Acre 
Fonte: http://www.rosanevolpatto.trd.br/indiosAshaninka1.JPG 
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que o desenvolvimento econômico não depende da destruição da floresta, mas 

sim da sua manutenção. 

Nos caminhos do Alto Juruá 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dentre as várias belezas que fazem do Acre um lugar mítico e especial, apresento 

o Alto Juruá e, entorpecido pelo cheiro da mata, o convido para seguir este 

passeio e conhecer mais um pedaço dessa terra rica por sua diversidade natural. 

A região conhecida como Alto Juruá é uma área situada no oeste do estado do 

Acre, considerado de maior biodiversidade do planeta e um exemplo, não só de 

diversidade biológica, mas de riqueza humana e cultural, onde se destacam 

alguns dos povos indígenas como kaxinawá, jaminawá, arara, katukina, 

ashaninka e outros, juntamente com os seringueiros, pescadores, mateiros, 

agricultores e comerciantes que habitam a região.  

Esse território e sua população constituem uma porção singular da imensa 

floresta amazônica e de suas abundantes populações nativas e migrantes, mas o 

fato admirável é que essa pequena amostra de terra apresenta uma riqueza de 

variedade cultural e natural e dá um exemplo eloquente da complexidade social e 

biológica que é disfarçada pela grandeza da Amazônia (CUNHA; ALMEIDA, 

2002). 

Figura 19 - Rio Juruá 
Fonte: http://www.acrenet.com/artigos/0040/ambiente1.jpg 



  Anailton Guimarães Salgado 

 51 

O clima na região do Alto Juruá é mais úmido do que na maior parte da Amazônia 

brasileira, com chuvas abundantes, o que deixa seus ambientes distintos mais 

vistosos e exuberantes como: grota, campina, praia, lago, paredão e outros. Suas 

matas são variadas, desde o tipo “catedral”, com sub-bosque fácil de caminhar, 

aberto ou com jardins de sororocas, mas também com acesso difícil na chamada 

cocaia, impenetrável com muitos cipós e, às vezes, ervas espinhosas. O solo 

varia de lama tipo tabatinga a areia branca ou pura pedra, de altamente fértil até 

quase estéril (CUNHA; ALMEIDA, 2002, p.53).  

A geografia contribuiu para que nesse pedaço de chão tão precioso pudéssemos 

encontrar tesouros naturais, hoje registrados e reconhecidos em duas unidades 

de conservação. A primeira, a Reserva Extrativista do Alto Juruá, foi a primeira do 

país, criada através do Decreto nº 98.863 de 23 de janeiro de 1990, com 506.186 

hectares, e declarada de interesse ecológico e social. As Reservas Extrativistas 

são espaços territoriais destinados à exploração autossustentável e conservação 

dos recursos naturais renováveis, por populações tradicionais (RESERVA..., 

2008). A outra unidade de 

conservação é o Parque 

Nacional da Serra do Divisor, 

criado pelo Decreto Federal nº 

97.839 de 16 de junho de 1989 

com 843.000 hectares, 

considerado o quarto maior 

parque nacional do país e o 

local de maior biodiversidade da 

Amazônia (PARQUE..., 2009). 

A região do Alto Juruá conta ainda com a demarcação de 19 áreas indígenas, 

com um total de 13.282km2, todas contendo altíssima diversidade biológica e 

cultural. Nessa região, a riqueza ambiental reflete-se nos diferentes tipos de 

floresta, solos, formações vegetais e habitats associados (CUNHA; ALMEIDA, 

2002). 

Figura 20 - Parque Nacional da Serra do Divisor 
Fonte: http://spintravel.blogtvespana.es/img/Image/ 
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A existência das unidades de conservação através da reserva extrativista e de 

outras que futuramente poderão ser implantadas, de um parque nacional e de 

terras indígenas em expansão no Alto 

Juruá, indica que têm sido adotadas 

medidas para conservar a natureza e 

para respeitar os direitos dos povos da 

região. Nesse sentido, considera-se 

que as pessoas que fazem parte da 

natureza não podem viver sem ela, 

sendo necessário pensar e 

experimentar meios de conciliar os 

alvos da atividade humana, os ritmos 

pelos quais essa natureza se 

reconstitui. Por tudo isso, essa 

preciosa região vai se desvelando. 

A beleza da região é caracterizada ainda pelos traçados sinuosos das águas 

barrentas dos principais rios Juruá 

e Tejo, além de seus afluentes. E 

ao mesmo tempo por grandes 

trechos retilíneos denominados 

pelos seringueiros de estirões. Os 

lagos e igarapés contribuem com o 

encanto do lugar e são 

frequentemente utilizados para a 

pesca pelos ribeirinhos, indígenas e 

seringueiros e também para o lazer 

da população cruzeirense e seus 

visitantes.  

Administrativamente, o Alto Juruá agrega cinco municípios: Rodrigues Alves, 

Mâncio Lima, Porto Walter, Marechal Thaumaturgo e Cruzeiro do Sul. Esse último 

é considerado a segunda maior cidade do estado, intitulada de capital do Vale do 

Juruá. É nessa cidade que vamos aportar. 

Figura 21 - Reserva Extrativista do Alto Juruá (AC) 
Fonte: http://1.bp.blogspot.com/ 

Figura 22 – Balneário do Igarapé Preto, Cruzeiro do Sul (AC) 
Fonte: www.czs.com.br 
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Sob a Luz de Cruzeiro do Sul 

 “Eu quero ver estrelas guardadas  
pelo azul do céu de Cruzeiro do Sul...” 

 
Alberan Morais 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se considerarmos a história da colonização do Brasil, bem como a história da 

organização das cidades brasileiras, iremos perceber que a cidade de Cruzeiro do 

Sul tem algumas peculiaridades com relação à sua origem e que se torna 

necessário conhecermos e sabermos um pouco mais desse lugar tão distante. 

A ocupação dessa terra tem características históricas similares à ocupação de 

toda a região Norte, não só a do estado do Acre, e se deu através de conflitos 

travados entre indígenas e nordestinos pela posse e preservação da terra, como, 

também, embates entre nordestinos e peruanos em busca do látex do caucho e 

da seringa. Foi habitada inicialmente por distintos grupos indígenas denominados 

nauas, temidos pelos exploradores por sua ferocidade, além de outros povos 

ainda existentes tais como: moácas, araras, campos e colinas. 

Figura 23 - Praça do Centro Cultural, Cruzeiro do Sul (AC) 
Fonte: Acervo de Anailton Guimarães Salgado 
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Várias expedições foram realizadas proporcionando o início do povoamento da 

região pelos brasileiros, formando assim os seringais que, devido à grande 

imigração de nordestinos atingidos pelo fenômeno da seca, abandonaram os 

sertões no decorrer dos anos de 1877 a 1888. 

Em 28 de setembro de 1904, é então fundada a cidade de Cruzeiro do Sul pelo 

coronel do Exército Brasileiro Gregório Thaumaturgo de Azevedo, tornando-se a 

sede do Departamento do Alto Juruá. A 

cidade é edificada em terras do ex-

seringal Centro Brasileiro que fora 

adquirido, por compra, pelo governo 

federal do seringalista Antônio Marques 

de Menezes – o Pernambuco. 

O próprio coronel Gregório 

Thaumaturgo de Azevedo, engenheiro, 

foi responsável pela planta da cidade e 

pela demarcação das terras do extremo 

ocidente do Brasil. Tornou-se o primeiro 

prefeito de Cruzeiro do Sul, com uma 

administração marcada pela 

organização e por realizações importantes para o desenvolvimento e povoamento 

da região. 

É interessante saber que, antes de sua fundação, Cruzeiro do Sul era um 

pequeno povoado chamado de “Centro Brasileiro” e que, na sua fundação, foi 

elevada à categoria de vila. Foi considerada cidade em 31 de maio de 1906 e 

passou a ser a sede do município do Juruá, atual município de Cruzeiro do Sul, 

em 23 de outubro de 1912 

 

Figura 24 - Monumento ao coronel Gregório 
Thaumaturgo de Azevedo 

Fonte: Acervo de Anailton Guimarães Salgado 
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Inspirada no nome da constelação, 

Cruzeiro do Sul é conhecida como “Terra 

dos Nauas”, um dos povos indígenas, os 

nauas, que habitavam a região, como já 

dito anteriormente. É a segunda maior 

cidade do estado e a mais desenvolvida 

da região do Alto Juruá, apresentando 

uma beleza diferente destacada pelos 

seus encantos naturais.  

Sua população atual é estimada em 76.392 habitantes e com área de unidade 

territorial de 7.924,943 km2, limitando-se ao norte com o estado do Amazonas, ao 

sul com o município acreano de Porto Walter, ao leste com o município acreano 

de Tarauacá e a oeste com os municípios acreanos de Mâncio Lima, Rodrigues 

Alves e também com o Peru (CRUZEIRO..., 2009). 

Cruzeiro do Sul possui clima equatorial, quente e úmido, com períodos chuvosos, 

apresentando temperatura média anual de 26⁰C. Encontra-se em uma região de 

difícil acesso, distante 648 km da capital Rio Branco. Assim, para aportar em suas 

terras, a melhor maneira é o transporte aéreo, o mais utilizado e viável para a 

região.   

Em meio à floresta encontra-se a rodovia BR 364; entretanto esse acesso 

terrestre é muito difícil, transitável apenas no verão durante os meses de julho, 

agosto e setembro, por comerciantes e turistas que influenciam o comércio local.   

A região conta, também, com o transporte fluvial por pequenas, médias e grandes 

embarcações que navegam pelas águas do rio Juruá, utilizadas, principalmente, 

para o escoamento da produção interna e para a conexão comercial com o estado 

do Amazonas e outros. No período de estiagem, o acesso fica prejudicado com o 

nível baixo das águas dos rios, dificultando a navegação.  

Economicamente, o extrativismo da borracha foi a principal atividade 

desenvolvida até o inicio do século XX. Atualmente, a atividade econômica se 

concentra na agricultura e na pecuária. Destaca-se também a produção de 

Figura 25 - Bandeira de Cruzeiro do Sul (AC) 
Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Bandeira-

cruzeirodosulac.gif 
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farinha, uma das melhores da região e muito apreciada nos grandes centros 

urbanos do país.  

Em seu aspecto religioso, a maior parte da população é católica, mas também 

com um crescimento considerável de evangélicos. As chamadas “Religiões da 

Floresta”, embora em menor número, também chamam a atenção pelas suas 

particularidades, em especial a União do Vegetal e o Santo Daime, práticas 

espirituais que em seus cultos utilizam a “ayahuasca”, uma espécie de chá de 

origem amazônica, composto pela infusão de duas espécies vegetais, um cipó 

(jagube) e folhas de um arbusto (chacrona). Entre os indígenas da região também 

são comuns as práticas xamânicas com o uso da “ayahuasca”. 

Cruzeiro do Sul, a 

capital do Vale do 

Juruá, recentemente 

completou um século 

de existência e pode 

ser compreendida 

como a síntese da 

região que respira 

entre as samaúmas, 

apuís e infindáveis 

palmeirais. Encanta-

se com o canto do uirapurú e com o feitiço do boto que leva sua magia nos 

mergulhos das profundezas das águas. 

Majestosa como a floresta, Cruzeiro do Sul vem edificando sua história traduzida 

por lutas e glórias. Circundada de construções e monumentos que simbolizam 

sua cultura e seu povo, outorgam-lhe o título de Princesinha do Juruá.  

Figura 26 - Vista aérea de Cruzeiro do Sul (AC) 
Fonte: www.czs.com.br 
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Nas três últimas décadas são 

nítidos o desenvolvimento e o 

crescimento da cidade. As 

políticas implementadas pelos 

governos estadual e municipal 

têm sido grandes 

impulsionadoras do 

desenvolvimento da região.  

Dentre essas políticas, destaco 

a florestania (cidadania para a 

floresta) e a defesa de um 

desenvolvimento sustentável, 

ambos gerenciados pela 

sociedade civil organizada e bandeiras do governo de Jorge Viana (1999-2006). 

Dessa forma, o município, privilegiado por agregar a maior área de biodiversidade 

do estado, é alvo de ações que buscam atender às demandas sociais em seus 

aspectos políticos, culturais, educacionais e ambientais, tendo como meta o bem-

estar do seu povo, a conservação ambiental e a preservação da natureza.  

Com a emoção de termos conhecido um 

pouco da história dessa terra iluminada 

pelas estrelas do Cruzeiro do Sul, banhada 

pelas águas doces dos rios, e envolvidos 

pelo canto dos pássaros e pelo barulho 

assustador – quem sabe com a presença do 

mapinguari, do curupira ou dos mistérios do 

rasga-mortalha –, convido você agora a 

conhecer os movimentos sociais e a luta 

pela educação na região acreana. 

 

 

Figura 27 - Mutambas floradas 
Fonte: http://www.aleac.ac.gov.br/aleac/edvaldomagalhaes 

Figura 28 – Curupira 
Fonte: http://www.terrabrasileira.net/folclore/regioes 
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Uma motosserra é como certos venenos: na medida certa pode fazer bem, passou disso, mata. 
Uma pequena caixa de fósforos pode fazer a fogueira que aquece, mas pode também gerar o 

incêndio descontrolado que acaba com toda uma floresta. Discute-se muito o “direito” de se impor 
um programa de desenvolvimento à floresta amazônica, sem se perguntar antes à floresta se ela 
quer esse desenvolvimento. Discute-se muito se autorizamos o desmatamento de 30, 50 ou 75% 
da floresta, sem se perguntar antes à floresta se ela quer qualquer desmatamento. Não dá para 

perguntar, porque floresta não fala? Então, vamos perguntar aos que nasceram lá, vivem lá, 
sonham lá, e só pretendem morrer lá, em paz, respirando ar puro e ouvindo o chilrear dos 

pássaros na mata. O progresso que os povos da floresta querem, não é ver a sua mata destruída 
para dar lugar a pasto de boi ou cultura de soja, estejamos certos. O progresso que os povos da 

floresta querem é ter escolas na floresta (e não tem), estradas na floresta (e não tem), assistência 
médica na floresta (e não tem), saneamento básico na floresta (e não tem).  

                                                                                                                Edmilson, seringueiro. 
 

ão posso desconhecer que o Acre tem uma trajetória histórica 

marcada por lutas e conquistas. Foi o único estado brasileiro que 

lutou para ser incorporado ao país, a pertencer de fato ao Brasil 

em 1903, após violentos combates entre os brasileiros que aqui habitavam, 

soldados bolivianos e cauchos peruanos, como vimos no varadouro anterior. A 

chamada Revolução Acreana chegou ao final com a assinatura do Tratado de 

Petrópolis (1903). Oito décadas após o início dessa história, o assassinato do 

N 

 

Figura 29 - Chico Mendes na criação do Sindicato em Xapurí (AC) 
Fonte: Claro, 2007 
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seringueiro acreano Chico Mendes chamou a atenção do mundo para a Amazônia 

e para as questões ambientais do planeta. 

Além das lutas pela federalização do Acre, vários movimentos sociais 

continuaram a se organizar no estado e na região. Desses, interessa-nos 

destacar o movimento socioambientalista acreano, associando-o à ideia de 

florestania. Esses movimentos têm em comum a defesa da autonomia e 

preservação do espaço físico e de suas fronteiras, da biodiversidade e, 

principalmente, da necessidade de assegurar a interação natureza-humano-

floresta, como perspectiva de desenvolvimento, sustentabilidade e cidadania.  

Dos Empates ao Socioambientalismo 

Os empates foram grandes 

movimentos na defesa da 

floresta e resultado de uma 

estratégia inteligente que os 

colonos e seringueiros usaram 

para reagir, pacificamente, ao 

desmatamento desenfreado 

que vinha assolando o Acre 

desde 1970. Unidas em 

passeatas, as comunidades 

tentavam impedir o abate das 

árvores por meio do diálogo e 

da apreensão de motosserras 

ou mesmo abraçando-as como 

forma de defendê-las.  

Inicialmente, quando seringueiros e extrativistas tiveram noção dos danos que as 

motosserras causavam ao ambiente em que viviam e tiravam o sustento, se 

organizaram imediatamente sem ajuda do sindicato. Após os primeiros empates e 

suas repercussões, esse movimento começou a crescer e a se articular cada vez 

Figura 30 - Empates no Acre 
Fonte: Darci Seles in Neves (2008) 
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mais, provocando conflitos, violência e assassinatos por parte dos jagunços que 

queriam tirar os seringueiros de suas terras. 

A importância desse movimento é destacada por alguns autores acreanos como o 

jornalista Altino Machado, o professor Valdir Calixto da Universidade Federal do 

Acre e também pela Associação de Seringueiros e Agricultores da Reserva 

Extrativista do Alto Juruá. Os empates tiveram o apoio fundamental do líder 

sindical e ecologista Chico Mendes, na defesa da floresta. Ele próprio define o 

movimento em sua última entrevista publicada no Jornal do Brasil, no Natal de 

1988, quatro dias após sua morte ao jornalista Edilson Martins: 

   É uma forma de luta que nós encontramos para impedir o 
desmatamento. É forma pacífica de resistência. No início, não 
soubemos agir. Começavam os desmatamentos e nós, 
ingenuamente, íamos à Justiça, ao Instituto Brasileiro de 
Desenvolvimento Florestal (IBDF), e aos jornais denunciar. Não 
adiantava nada. No empate, a comunidade se organiza, sob a 
liderança do sindicato, e, em mutirão, se dirige à área que será 
desmatada pelos pecuaristas. A gente se coloca diante dos peões 
e jagunços, com nossas famílias, mulheres, crianças e velhos, e 
pedimos para eles não desmatarem e se retirarem do local. Eles, 
como trabalhadores, a gente explica, estão também com o futuro 
ameaçado. E esse discurso, emocionado sempre gera resultados. 
Até porque quem desmata é o peão simples, indefeso e 
inconsciente. (MENDES, 1988). 

As comunidades tradicionais de seringueiros, povos indígenas e pequenos 

agricultores receberam apoio de instituições, como a Igreja Católica (Comissão 

Pastoral da Terra - CPT e Conselho Indigenista Missionário - CIMI) e de políticas 

através dos Partidos dos Trabalhadores (PT) e a Central Única dos Trabalhadores 

(CUT). Ao longo da resistência, organizações sindicais foram se formando na 

defesa de seus territórios, de seus recursos, ou seja, da floresta, como dizia Chico 

Mendes: 

É esta realidade que queremos mostrar aqui. Queremos propiciar 
uma política que garanta o futuro desses trabalhadores, que há 
séculos vivem na Amazônia e a tornam produtiva ao mesmo 
tempo. Quando se coloca a questão da defesa da Amazônia, não 
significa que os seringueiros e os índios querem conservá-la num 
santuário intocado. Enquanto existirem índios e seringueiros na 
selva amazônica há esperança de salvá-la. (...) Acredito que cada 
um de nós tem uma missão e um compromisso muito importante 
em relação à defesa desta região. Essa luta não é só dos 
trabalhadores: ela é de toda a sociedade brasileira. (...) o 
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problema da destruição das nossas florestas não afeta só o povo 
brasileiro, mas, sim, os povos de todo o planeta. Achamos que se 
trata de uma questão que envolve toda a sociedade brasileira e 
toda a comunidade internacional. (MENDES, 1988). 

Os empates tiveram momentos de resistência e chegaram a limites extremos de 

violência, quando Wilson Pinheiro, presidente do sindicato dos Trabalhadores de 

Brasileia, município do Acre, foi assassinado, em 1980. Outras mortes ocorreram, 

culminando com a de Chico Mendes, em 1988, que chamou a atenção para a luta 

em defesa da floresta e de seus povos. O reconhecimento se dá em um contexto 

nacional e internacional quando as questões ambientais assumem importância 

crescente. Referindo-se a esse contexto, Marina Silva (2001, p. 3) expressa: 

Lutávamos em defesa da nossa vida, que estava na floresta, sem 
saber o significado da palavra ecologia. Sequer sabíamos que a 
milhares de quilômetros do Acre, nos Estados Unidos e na 
Europa, ambientalistas, que depois se tornaram nossos aliados, 
lutavam contra projetos dos bancos multilaterais que provocavam 
o desflorestamento e a perda da diversidade biológica em países 
do hemisfério sul. 

Dos empates resultou a criação das reservas extrativistas propostas, nos anos 80, 

por Chico Mendes. Criou-se, também, um Conselho Nacional de Seringueiros 

com o objetivo de apoiar os trabalhadores extrativistas em todas as suas 

necessidades. A partir de então a luta dos trabalhadores avançou nesse contexto 

e indígenas e seringueiros perceberam que tinham muito em comum. Desse, é 

formada a Aliança dos Povos da Floresta durante o 1º encontro dos Povos da 

Floresta em 1990, promovido pela União das Nações Unidas e o Conselho 

Nacional de Seringueiros.  
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Ainda de acordo com Marina Silva (2001), os ambientalistas, inicialmente, 

pensavam que as populações de florestas apenas contribuíam para a destruição 

ambiental em busca de alimentação. A aproximação das lutas, tanto dos 

ambientalistas como dos extrativistas, foi criteriosa, sob a influência de pessoas, 

de ambos os lados, que começaram a ver a possibilidade de crescimento e 

fortalecimento de um movimento pela justiça social e equilíbrio ambiental ao 

mesmo tempo. Dessa aproximação foi criado o Conselho Nacional dos 

Seringueiros, em 1985, e também a luta pelas Reservas Extrativistas (RESEX).  

As Reservas Extrativistas correspondiam ao que de fato existe no pensamento 

das pessoas que vivem na floresta, a respeito do uso da terra. Elas não se 

apegam à terra em si ou à sua divisão; apegam-se à floresta. E não se importam 

com a demarcação de uma área em lotes quadrados. Segundo Marina Silva 

(2001), o que importa para os habitantes da floresta é a quantidade de 

castanheiras, de igarapés e de estradas, como são denominados os caminhos 

usados para a extração da seringa. 

Os movimentos extrativista e ambiental e o interesse pelas questões 

sócioecológicas passaram a caminhar juntos na defesa do meio ambiente, da 

floresta. Isso se evidencia na elaboração de leis socioambientalistas editadas 

entre os anos de 1990 e 2000, rompendo com a orientação voltada, unicamente, 

Figura 31 - II Encontro Nacional dos Seringueiros, Rio Branco (AC) 
Fonte: ASAREAJ, 1993 
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para a proteção de ecossistemas e espécies, com ênfase no controle e na 

repressão aos que agridem o meio ambiente, portanto, a floresta. Destacamos a 

Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, no 

Rio de Janeiro (Eco-92), a Aliança dos Povos da Floresta na Amazônia brasileira, 

a Lei de Crimes Ambientais (nº 9.065/1998) o Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação da Natureza (SNUC, Lei 9.985/2000), dentre outras, que 

desempenharam e desempenham importante papel na proteção e conservação 

do meio ambiente. Dessa forma, a legislação passa a prever mecanismos e 

instrumentos de gestão dos bens socioambientais e não apenas de repressão a 

determinadas condutas e atividades. (SANTILLI, 2005).  

O socioambientalismo é reconhecido como um movimento social e um novo 

paradigma de desenvolvimento na promoção da sustentabilidade ambiental (de 

espécies, ecossistemas e processos ecológicos) e da sustentabilidade social 

(redução da pobreza e das desigualdades sociais e promoção de justiça social e 

equidade), que valoriza a diversidade cultural e a consolidação do processo 

democrático no país, com ampla participação social na gestão ambiental 

(GUIMARÃES, 2001). 

De acordo com Santilli (2005, p. 245), o socioambientalismo  

sustenta-se no reconhecimento e na valorização da biodiversidade 
e da sociodiversidade de forma articulada e sistêmica, sob a 
influência do multiculturalismo, do humanismo e do pluralismo 
jurídico. A valorização da diversidade cultural e o reconhecimento 
dos direitos culturais e de direitos territoriais especiais a minorias 
étnicas (povos indígenas e quilombolas) e a populações 
tradicionais são a face mais evidente da influência do 
multiculturalismo e da plurietnicidade sobre os valores 
preconizados pelo sociambientalismo. (SANTILLI, p. 245, 2005). 

Embalado pelo movimento e ideário socioambientalista, o Acre desenvolveu uma 

experiência continuada de mais de dez anos de gestão pública, municipal e 

estadual, voltada para a implementação de um modelo de desenvolvimento, 

baseado na valorização dos recursos florestais e da biodiversidade. O Acre iniciou 

um processo de consolidação das mudanças para se constituir, de forma 

permanente, uma referência, para o Brasil, para as demais regiões amazônicas e 

países vizinhos como o estado brasileiro da florestania. O conceito de florestania 
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sintetiza o pensamento de melhoria de qualidade de vida e de valorização dos 

recursos ambientais pelas populações que vivem da floresta (ACRE, 2006). 

Socioambientalismo e Florestania 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Olhe, a pior coisa que tem é o pensamento radical. Ou tudo, ou nada. Ou oito, ou oitenta. 

 E onde é que fica o 40, o 44, o 50? Eu acho que a gente precisa ver tudo com muita isenção e 
uma dose cavalar de bom senso. Os portugueses chegaram ao Brasil e foram trazendo a cultura e 

a tecnologia europeias para cá. 
Isso foi bom? Claro que foi. Abriram clareiras para criar vilas? Abriram. 

Quase acabaram com a Mata Atlântica, e isso foi um erro, mas durante séculos ninguém 
reclamou. 

O mundo todo foi sendo desmatado num tempo em que ninguém imaginava a importância das 
matas para a sobrevivência do homem neste planeta. Agora, sobrou quase que só a Amazônia, e 

não dá para acabar com ela também. Paciência. O mundo precisa dela para respirar, o Brasil, 
idem. Então, temos que achar um meio de usar todos os recursos da Amazônia em benefício de 

suas populações e do Brasil todo, sem destruí-la. Petróleo, gás, minérios, a água – a água que um 
dia vai valer mais do que petróleo – vamos usar, mas vamos salvar a floresta, vamos acabar de 

vez com as derrubadas na floresta. 
Há muitas maneiras de gerar desenvolvimento sem precisar destruir nada. A natureza nos deu a 

floresta para a gente usar em nosso benefício. Não foi para transformar em carvão. Nem em 
pastos. Entre o oito e o oitenta, devemos procurar sim, o 44. E tem muito 44 para a gente usar e 

desenvolver, e criar melhores condições de vida pra todos. 
Depoimento de Edmilson, seringueiro. (CLARO, 2007, p. 18). 

 

Jorge Viana, governador do Acre (1998-2006), destaca que o estado passou a 

adotar uma política de desenvolvimento sustentável como um princípio para a 

construção de um novo paradigma na relação do homem com a floresta 

amazônica. E acrescenta: 

Figura 32 - Extrativismo e manejo sustentável 
Fonte: Acre, 2003 



  Anailton Guimarães Salgado 

 66 

Fomos o primeiro estado a tomar atitudes significativas neste 
sentido com a luta de Chico Mendes na década de 80. E hoje, 
após a conquista de mais quatro anos de mandato, estamos 
dando continuidade ao projeto, contando também com o apoio do 
presidente Lula, antigo aliado do povo acreano. 

Temos nas mãos a oportunidade de colocar em prática um novo 
modelo ambientalmente sustentável. Queremos mostrar para as 
gerações atuais e futuras que o desenvolvimento econômico não 
depende da destruição da floresta, mas sim da sua manutenção. 
Somos parte da floresta e ela é nossa principal aliada para 
conquistarmos qualidade de vida e uma sociedade mais igualitária 
e forte. 

Governo da Floresta não é um slogan. Tem significado, 
substância, consistência. Traduz o compromisso de pôr à 
disposição de todos a nossa maior riqueza: a floresta. Ela é a 
base desse novo modelo econômico em que os produtos florestais 
se constituem no diferencial de competitividade do estado. (ACRE, 
2003, p. 3). 

Hoje, com a defesa dos princípios instaurados em sua história como justiça, ética, 

prosperidade, solidariedade e sustentabilidade, o Acre exige o direito de preservá-

los e consolidá-los na construção de uma sociedade mais justa, com novas 

possibilidades de vida através de suas riquezas naturais desenvolvidas em 

atividades econômicas e culturais, definidas como políticas governamentais. Esse 

ideário de vida é o que se passou a denominar de florestania, como explica 

Toinho Alves: 

O ponto inicial da florestania é, portanto, o respeito reverente 
pelos ecossistemas. O equilíbrio dinâmico dos ambientes, os 
ciclos da natureza como acontecem em cada lugar, as relações 
entre os seres e elementos que levaram milhões de anos para 
chegar à forma que hoje têm, essas são coisas que constituem 
um “terreno sagrado” em que devemos tirar as sandálias para 
entrar. O mínimo de impacto e alteração deve ser buscado. E há 
lugares em que esse mínimo é zero: áreas intocáveis, santuários, 
partes íntimas da natureza nas quais a soberania absoluta do não-
humano deve ser reconhecida. 

O segundo ponto é o respeito – não menos reverente – pelos 

povos indígenas e as populações tradicionais, cujas culturas 
tendem a evoluir lentamente mantendo relações equilibradas com 
o ambiente do qual extraem sustento e sabedoria. E não se trata 
de uma atitude utilitarista, que prega a proteção aos povos 
indígenas porque “eles podem nos ensinar os segredos da 
natureza” economizando anos de pesquisa, por exemplo, na 
fabricação de medicamentos. Trata-se de reconhecer que esses 
povos são valiosos não apenas para “nós”, mas para si mesmos. 
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Costuma-se dizer que o maior tesouro da floresta é a sua 
biodiversidade. E o lugar de maior biodiversidade no planeta é a 
região do Alto Juruá, que é habitada por seringueiros, agricultores, 
ribeirinhos e vários povos indígenas. Então pode haver ocupação 
humana e biodiversidade? Sim, porque são tipos humanos 
diferentes uns dos outros, com padrões civilizatórios diferentes. 
Uns preservam mais certos animais, outros cultivam e guardam 
sementes de plantas variadas e acabam, assim, fornecendo em 
seus territórios abrigo para a diversidade da fauna e da flora. A 
biodiversidade depende da sociodiversidade, depende dessas 
populações manterem suas culturas. Isso significa que não 
devemos apenas ter respeito pela diferença: temos que ter amor 
pela diferença, gostar dela. (ALVES, 2003, p.2). 

Caminhando nesse pensamento, a florestania nos desperta para um olhar através 

da floresta, onde passamos a respeitá-la como um santuário que abriga não só 

suas espécies, mas também seus povos e suas tradições permeados pelo seu 

tesouro maior, a biodiversidade. Florestania é, assim, a cidadania na floresta, 

como destaca, ainda, Toinho Alves:  

É isso, sim, mas é algo mais. Além de um conjunto de relações 
sociais, direitos, deveres, leis e conquistas, a florestania é um 
sentimento que pode ser expresso da seguinte forma: a floresta 
não nos pertence, nós é que pertencemos a ela. Esse sentimento 
nos induz a estabelecer não apenas um novo pacto social, mas 
um novo pacto natural baseado no equilíbrio de nossas ações e 
relações no ambiente em que vivemos. É um sentimento 
orientador para nossas escolhas econômicas, políticas e sociais –

e por isso inclui a cidadania – mas orienta também nossas 

escolhas ambientais e culturais – e por isso a transcende. 

O ser humano tem se considerado, nos últimos séculos, o centro 
do mundo. Ao mesmo tempo, pensa que seu próprio centro é o 
“eu” consciente. O resultado desse pensamento é a exploração 
devastadora da natureza e das culturas humanas a ela 
associadas, consideradas inconscientes e primitivas. Assim, 
atende-se às vontades econômicas e políticas não da 
humanidade, mas de uma parcela muito pequena dela. O 
sentimento da florestania nos dirige à superação do 
antropocentrismo e do etnocentrismo que lhe é inerente. Há 
muitas riquezas neste planeta, a vida é a principal delas. Todos 
somos herdeiros destas riquezas: os povos que nele habitam e as 
gerações que ainda virão habitá-lo, os animais, as árvores, a luz, 
a água e até as pedras. (ALVES, 2003). 

Baseados nessa concepção foram criados os Centros de Florestania, com ações 

que promovem benefícios para muitas famílias com o apoio a cooperativas e 

associações que utilizem, de forma sustentável, os recursos da floresta. Assim, 
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tais Centros objetivam levar serviços que gerem qualidade de vida às populações 

da floresta, incentivando sua permanência no lugar de origem. 

 

Nesses Centros são 

consideradas as 

heterogeneidades das 

comunidades, as 

distinções entre famílias e 

entre seus componentes 

como forma de 

preservação de seus 

modos de vida. A 

autogestão comunitária é 

incentivada através de 

capacitação (oficinas, intercâmbios, cursos), assistência técnica e extensão 

agroflorestal, promoção da cultura local, fornecimento de suporte físico e 

operacional às comunidades, ampliando e aprimorando a infraestrutura 

econômica e social, o que inclui a construção de postos de saúde, escolas, 

armazéns e unidades de beneficiamento.  

Com isso, os Centros de Florestania adotam um novo modelo de 

desenvolvimento regional. Esse modelo é voltado para a utilização e manejo 

sustentável dos recursos naturais, a valorização dos aspectos culturais e a 

potencialização de práticas produtivas tradicionais, como resultados de um 

trabalho de fortalecimento de organização comunitária para a preservação do 

conhecimento dessas comunidades.  

Nesse sentido, Alves (2003) destaca que 

as exigências de produção e exportação não podem destruir a 
vasta economia informal, não monetarizada, dos povos da 
floresta. Seus valores de uso, seus sistemas de troca, suas 
tecnologias simples e seus conhecimentos ancestrais devem ser 
respeitados e estimulados. Temos que mudar as bases 
conceituais da ciência econômica. Atualmente, a canoa cabocla 

Figura 33 - Corte de borracha nos Centros de Florestania 
Fonte: Luis Fernando Pereira 
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feita com um tronco de árvore não cabe no pensamento 
econômico formal. Cabe o barco de alumínio, fabricado pela 
indústria e vendido pelo comércio, sobre o qual incidem impostos, 
taxas e cálculos. Na floresta, essa economia formal enferruja e 
não aguenta carga. 

E acrescenta:  

O que queremos dizer com Florestania é, enfim, o nosso desejo 
de entrar no futuro carregando nossa alma amazônica. Não é um 
conceito universal, é só um incentivo para que os povos do litoral 
criem sua „litorania‟ e os do deserto a sua „desertania‟. Que cada 
povo encontre em seu ambiente, sua história, sua cultura, a 
maneira como deseja fazer parte da humanidade e realizar sua 

natureza – externa e íntima.  

Segundo Rêgo (2003), o padrão de desenvolvimento sustentável não pode ser 

uniforme para toda a Amazônia e uma característica positiva da busca de um 

novo padrão de desenvolvimento sustentável da vida social é valorizar a 

diferença, que se traduz em vantagem competitiva do território para a construção 

do desenvolvimento socioeconômico e melhor qualidade ambiental. Desse modo, 

o desenvolvimento sustentável configura-se como desenvolvimento sustentável 

local e o Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEE) deve ajustar-se, na Amazônia, 

em seus objetivos e procedimentos, às realidades específicas dos estados e ao 

projeto político de sua população. (ACRE, 2006).  

Assim, é importante compreender que o ZEE do Acre é definido como um 

instrumento estratégico de planejamento regional e gestão territorial, envolvendo 

estudos sobre o meio ambiente, os recursos naturais e as relações entre a 

sociedade e a natureza, que servem como subsídio para negociações 

democráticas entre os órgãos governamentais, o setor privado e a sociedade civil 

sobre um conjunto de políticas oficiais voltadas para o Desenvolvimento 

Sustentável. 

As especificidades culturais e a reivindicação da participação das comunidades 

locais nesse processo salientam cada vez mais o papel dessas populações na 

construção de soluções para uma sociedade sustentável. 

Ao tomar como referência o movimento e o desenvolvimento socioambientalista e 

a ideia de florestania, o estado do Acre não poderia deixar de atender às 
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reivindicações de sua população 

para uma melhor formação 

educacional, esta implicada com o 

próprio desenvolvimento 

econômico, social, cultural e 

político.  

Nessa perspectiva, é que 

destacamos a luta pela educação 

no Acre, particularmente na região 

do Alto Juruá.  

Como ressalta o indígena João 

Bernardo Kaxinawá, hoje aluno-

professor, cursando Pedagogia na 

UFAC, no Campus Sena Madureira: Às vezes nem o patrão do seringal sabia ler, 

apenas o guarda-livros e o noteiro. Todos eram analfabetos, porque o patrão 

queria que fossem analfabetos (...) (KAXINAWÁ apud CLARO, 2007, p. 43). 

Da Florestania à Universidade 

Ao entrar no tempo e conhecer a história do nosso pedaço de chão, vimos que a 

trajetória do Acre é marcada por lutas e movimentos sociais. Não muito diferente, 

as conquistas no campo educacional também se consolidaram como resultado 

coletivo do seu povo. 

Em Cruzeiro do Sul, desde a sua fundação (28/09/1904) e com o aumento da 

migração, instalaram-se escolas organizadas e dirigidas por congregações 

religiosas. Eram escolas confessionais que atendiam as demandas de um grupo 

social de maior poder aquisitivo. O Instituto Orfanológico Santa Terezinha (1938), 

sob a responsabilidade das Irmãs Dominicanas, vindas da Alemanha, atendia a 

clientela feminina em regime de internato e tinha a educação para o lar como um 

dos seus objetivos. A Escola São José (1948), sob a responsabilidade dos padres 

espiritanos, congregação religiosa vinculada à Igreja Católica Apostólica Romana, 

atendia ao sexo masculino adotando, também, o mesmo regime de ensino, além 

Figura 34 - Escola indígena 
Fonte: Afonso, 2005 
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de semi-internato, que posteriormente passou a ser dirigido pelos Irmãos 

Maristas. Nessas escolas, os princípios educativos se fundamentavam na 

educação religiosa, o que se diferenciava das escolas da rede oficial de ensino, 

nas quais tais princípios 

somente eram trabalhados 

através do catecismo. 

Como resultado do movimento 

de jovens professores que 

pretendiam oferecer novas 

oportunidades aos estudantes 

que concluíam o ensino 

primário, foi inaugurado em 

1957 o Ginásio Cruzeirense 

Craveiro Costa, da rede 

pública estadual. Esse 

movimento a favor da escola 

pública, da luta sem trégua e do grande esforço para manter a conquista com 

muito orgulho, foi de fundamental importância para a comunidade. No período de 

1957 a 1963, o Ginásio foi mantido pela Companhia Nacional de Educandários 

gratuitos, com o objetivo de atender a população de baixa renda. Em seguida, 

passou a receber assistência da Secretaria Estadual de Educação. Desde a sua 

fundação até 1969, o Ginásio funcionou nas dependências do Grupo Escolar Braz 

de Aguiar e depois transferido para sede própria em 1970.  

No que diz respeito à formação profissional, o Instituto Orfanológico Santa 

Terezinha foi o primeiro a oferecer o Curso Normal (1950), depois Magistério 

(1967) em Cruzeiro do Sul. Na rede pública, só se iniciou em 1969, quando foi 

inaugurada a Escola Estadual Flodoardo Cabral com o curso de Contabilidade e, 

posteriormente, o curso de Magistério. A região do Vale do Juruá ainda não 

contava com o ensino superior que atendesse as demandas de formação em 

nível médio e também na capacitação e aperfeiçoamento do quadro de docentes.  

Figura 35 - Escola Estadual Craveiro Costa 
Fonte: Acervo de Anailton Guimarães Salgado 
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A criação do Ensino Superior no estado foi uma das mais significativas conquistas 

do povo acreano. Esse momento se deu pelo amadurecimento da consciência 

crítica dos educadores e do governo ao assumirem que a promoção do 

desenvolvimento humano requer um bom ensino, uma boa educação, entendida 

como prioridade e como a melhor forma de desenvolvimento e crescimento de um 

estado ainda novo, que apesar de carregar resquícios do território, almejava sua 

autonomia administrativa.  

A transformação de território federal para estado no ano de 1962 foi um dos 

motivos mais fortes que levaram à criação do Ensino Superior na capital Rio 

Branco em 1964, pois o Acre buscava sua autonomia política assumindo-a como 

bandeira de luta e, para isso, sua gente ia se organizando em movimentos 

sociais, clubes políticos e grupos ou sindicatos de trabalhadores em defesa dos 

seus direitos e melhorias de vida.  

A partir de então, com a perspectiva de melhorar a educação no estado, tornou-se 

imprescindível a qualificação de profissionais nas diferentes áreas para compor o 

quadro das escolas e da própria administração. As tentativas do governo em 

contratar profissionais de outros estados não solucionavam o problema. Muitos 

deles logo retornavam a seus locais de origem e, qualificar as pessoas da terra 

em diferentes regiões do país também não funcionou, pois muitos não 

retornavam. No entanto, todos os envolvidos na área educacional sentiam a 

necessidade da implantação do ensino superior, conscientes do grande desafio 

de se criar uma universidade no estado. 

Políticos parlamentares, professores e outros atores sociais se uniram e, 

imbuídos pelo mesmo objetivo, criaram o ensino superior em Rio Branco, com a 

Faculdade de Direito, através da Lei nº 15 de 12/10/1964. Três anos depois foi 

criada a Faculdade de Economia por meio da Lei nº 195, de 13/09/1968, 

funcionando em salas alugadas do Colégio Nossa Senhora das Dores, na capital 

(SOUZA, 2006). 

No ano de 1969, jovens acreanos lideraram um movimento a favor da criação da 

Faculdade de Educação. O Conselho Estadual de Educação autorizou a 

elaboração do projeto e, após discussões entre professores, alunos, comunidade 



  Anailton Guimarães Salgado 

 73 

e autoridades, foi apresentada a proposta de criação de uma estrutura 

educacional integrada, congregando vários cursos como Letras, Matemática, 

Estudos Sociais, além da faculdade de Educação e das já existentes: Direito e 

Economia, denominando-se de Fundação Centro Universitário do Acre (CEU), 

através da Lei nº 318 de 03/03/1970, tendo como seu diretor-geral o professor 

Áulio Gélio Alves de Souza. O primeiro vestibular foi realizado dois dias depois e 

oferecia 80 vagas, das quais foram classificados 78 candidatos. No ano seguinte, 

o CEU foi transformado em Fundação Universidade do Acre, através da Lei nº 

421 de 22/01/1971, adicionando à sua estrutura o curso de Agronomia e os 

Institutos de Administração e Ciências Biológicas a serem implantados. Com o 

Decreto presidencial nº 68.657, de 29/04/1971, a Universidade do Acre teve seu 

funcionamento autorizado (SOUZA, 2006). 

Como o estado recém-criado encontrava-se numa fase de estruturação dos 

órgãos públicos para seu funcionamento e desenvolvimento, começou a enfrentar 

dificuldades para manter a estrutura da universidade por muito tempo, pois 

disponibilizar verbas para manter a estrutura universitária comprometeria seu 

orçamento. Em 1973, o governo, juntamente com alunos, professores e a 

comunidade defenderam a federalização da Universidade do Acre. Em 5 de abril 

de 1974, o presidente general Ernesto Geisel aprovou e sancionou o pleito, 

através da Lei 6.025 (SOUZA, 2006). 

Historicamente, o isolamento das regiões do estado do Acre tem se constituído 

em permanente desafio aos seus gestores, mobilizando-os para a busca de 

alternativas que têm minimizado, a cada período, as dificuldades da população 

interiorana do Acre no que diz respeito ao acesso ao ensino superior. 

Nesse contexto, a universidade desenvolveu várias ações que lhe permite cumprir 

seu papel junto à comunidade acreana, sobretudo estendendo-se a outros 

municípios, através de um Programa de Interiorização do Ensino de Graduação 

com a finalidade de suprir as dificuldades educacionais existentes nessa época, 

década de 1970, no que diz respeito à formação e qualificação de professores 

para a educação básica e técnicos atuantes nas redes estadual e municipal de 

ensino. O estado apresentava grandes índices de analfabetismo, além da 
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gravidade do quadro de evasão, reprovação e repetência escolar. As parcerias 

mantidas entre universidade, governo do estado e prefeituras foi de fundamental 

importância para a execução do referido programa. 

 

 

 

 

 

A primeira etapa do programa, iniciada em 1973, habilitou, até 1978, 134 

professores nas áreas de Ciências, Letras, Estudos Sociais e Pedagogia, com um 

desenho curricular de Licenciatura Curta. Numa segunda fase, de 1981 a 1983, 

habilitou 164 professores através dos Cursos Parcelados de Licenciatura Curta 

nas áreas de Pedagogia, Estudos Sociais, Letras e Ciências, nos Vales do Acre e 

Juruá, sendo que, no primeiro, o município de Xapuri foi eleito como sede de 

atividades acadêmicas das quais participaram professores dos municípios de 

Brasileia, Sena Madureira e vilas circunvizinhas.  

A terceira fase do programa, de 1986 a 1993, habilitou 706 professores, sendo 

385 em Cursos Parcelados de Licenciatura Curta em Pedagogia e Letras, e 232 

em Cursos Parcelados de Licenciatura Plena em Pedagogia e Letras, oferecidos 

nos municípios de Xapuri, Brasileia, Sena Madureira, Feijó, Tarauacá. Foram 

habilitados ainda 109 professores no Curso Regular de Licenciatura em Letras, 

esse último criado através da Resolução nº 03, de 07 de Abril de 1989 – CONSU 

– no município de Cruzeiro do Sul (UNIVERSIDADE..., 2007). 

Com o apoio dos governos municipais e a parceria de organizações comunitárias 

como Conselho Nacional dos Seringueiros, Grupo de Agricultores Ecológico do 

Humaitá, Cooperativa Florestal de Xapuri, Associação dos Moradores e 

Produtores da Reserva Extrativista Chico Mendes de Brasileia e outros 

municípios, Centro de Cooperativa do Estado do Acre, Federação dos 

Figura 36 - Brasão da UFAC 
Fonte: www.ufac.br 
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Trabalhadores de Agricultura do Estado do Acre, Reflorestamento Econômico 

Consociado e Adensado, dentre outras, a Universidade Federal do Acre tem 

desenvolvido atividades que objetivam implementar ações que possibilitem o 

fortalecimento individual, comunitário e institucional de populações urbanas, 

indígenas, extrativistas, de colonos, bem como de suas instituições 

representativas, como forma de promover a melhoria da qualidade de vida em 

bases sustentáveis (UNIVERSIDADE..., 2007). 

No conjunto dessas ações e 

no contexto da interiorização 

da Universidade Federal do 

Acre, foi firmado então um 

convênio em 1989, fruto de 

debates entre governo do 

estado, UFAC e prefeitura de 

Cruzeiro do Sul, para a 

implantação de um Campus 

Universitário nessa cidade, 

atendendo assim aos 

reclamos da sociedade. Com 

isso, o ensino superior passa a existir na região, que se inicia com o curso de 

Letras, consolidando a interiorização da universidade nesse município. 

Uma das ações imediatas da parceria mantida entre governo do estado e 

universidade foi a contratação de professores, por concurso público, uma vez que 

não havia liberação do MEC para este fim. No âmbito desse convênio foi 

realizado, ainda em 1989, um concurso com vistas a compor o quadro de 

docentes do curso em andamento. O curso de Licenciatura Plena em Letras, com 

habilitação em Vernáculo e Língua Inglesa tem como objetivo principal a 

capacitação do quadro de professores da região do Juruá nos conhecimentos 

linguísticos e literários, com vistas à melhoria do ensino fundamental e médio. 

Após três anos de funcionamento, em 1992, o Campus se ampliou com a criação 

do curso de Licenciatura Plena em Pedagogia com habilitação em Supervisão 

Figura 37 - Setor de aulas do antigo Campus da UFAC, Cruzeiro do 
Sul  

Fonte: Acervo de Anailton Guimarães Salgado 
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Escolar e Administração Escolar, através da Resolução nº 05 de 18 de agosto de 

1992. O curso foi implantado em 1993 e configura-se como uma conquista para a 

comunidade, pois passou a atender grande parte da população, principalmente, 

dos professores que atuavam nas escolas das redes estaduais e municipais, sem 

a devida qualificação. 

Com os dois cursos funcionando regularmente, o Campus da UFAC em Cruzeiro 

do Sul começou a ter prestígio e reconhecimento, pois, mesmo com certa 

carência, é visto pela população como uma importante conquista e também como 

um estímulo aos estudantes e outros profissionais que almejam a formação 

graduada. Esse estímulo é estendido também aos professores aprovados em 

concurso público, promovidos pelo convênio firmado entre o governo do estado e 

a Universidade Federal do Acre, já dito anteriormente, que passam a integrar o 

quadro docente e, consequentemente, a adquirir experiências no ensino superior.  

Nesse período (1989/1993), mesmo longe da minha cidade, acompanhava o 

movimento de ampliação e interiorização da Universidade Federal do Acre. Em 

1995, me submeti ao concurso público para docente, obtendo aprovação em 

primeiro lugar na área de Fundamentos da Educação, para o Curso de 

Pedagogia, em Cruzeiro do Sul. Iniciava-se ali uma nova carreira. Sentia-me 

privilegiado por fazer parte desse quadro, atuando no curso de Pedagogia e, ao 

mesmo tempo, orgulhoso pela presença de uma universidade no nosso município, 

sonho que se tornava distante em tempos passados quando tínhamos que nos 

transferir para outras cidades em busca de uma formação superior, como já 

relatei anteriormente. 

Além da área de ensino, o Campus passou a desenvolver atividades de extensão. 

Para isso foi implantado um pequeno núcleo, em 1995, que foi coordenado por 

mim com a colaboração de outros colegas professores, estendendo as ações do 

Campus para a comunidade local e de municípios vizinhos, através de cursos, 

estágios, entre outras ações. Paralelamente a essa função, fui o representante da 

Associação dos Docentes da Universidade Federal do Acre (ADUFAC) junto aos 

demais professores do Campus num breve período de aproximadamente um ano, 
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pois o número de professores associados ao sindicato na época era pequeno e, 

com isso, a referida associação acabou sendo extinta.  

No curso de Pedagogia exerci outras funções além de professor. Com a saída 

dos dois primeiros coordenadores do referido curso, fui eleito coordenador (1996) 

e tive o privilégio de organizar a primeira solenidade de colação de grau dessa 

turma, reunindo, entre os convidados, autoridades civis e militares do estado e da 

região. Acredito que, naquele momento, se consolidava o reconhecimento da 

importância do curso para Cruzeiro do Sul e demais municípios vizinhos, como foi 

o caso de Guajará e Ipixuna, ambos do estado do Amazonas. 

Frente à coordenação do curso de Pedagogia por mais dois mandatos 

consecutivos (1998/2000), procurei aprimorar as ações pertinentes ao curso, 

inclusive promovendo o início de discussões com os discentes e órgãos 

competentes da UFAC-Sede para a reformulação da estrutura curricular desse 

curso e suas habilitações. 

O reconhecimento das atividades por mim desenvolvidas foi externado em 

assembleia geral dos professores quando fui aclamado e indicado por 

unanimidade pela categoria para assumir o cargo de coordenador geral do 

Campus em Cruzeiro do Sul. Passei a exercer esse novo cargo e, ao mesmo 

tempo, frente à coordenação dos cursos do Programa Especial de Formação de 

Professores para o Ensino Básico – PEFPEB. 

Mesmo superando algumas dificuldades, como a ausência de espaço físico 

adequado, a falta de professores qualificados, acervo bibliográfico insuficiente, 

entre outras, o Campus se firma cada vez mais com o desenvolvimento de suas 

ações.  

Nessa perspectiva, convido você agora a trilhar outros caminhos e a conhecer 

também o desdobramento do processo de implantação da Universidade da 

Floresta num cenário que se tornou favorecedor para o fortalecimento e expansão 

do referido Campus. 
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“A gente não ensina o que é uma girafa, a gente ensina o que tem na nossa região.  
Na sala de aula a gente pode ensaiar nossas cantorias, nossa tradição, 

 até velho e velha pode vir ensinar na sala. A história do Brasil eu não chamo  
de descobrimento, chamo de grande invasão. O Brasil já era ocupado por nós, e  

mostramos o que essa invasão nos trouxe e mostramos  
a resistência indígena e mostramos que quando o  

branco veio da Europa aqui já tinha gente.”  
 

João Bernardo Kaxinawá30  
 

 

bservando o caráter histórico da Universidade, podemos perceber 

que desde o seu surgimento até os dias atuais, ela vem sendo 

compreendida como uma instituição social e um novo espaço voltado 

                                                      
30 Aluno-professor do curso de pedagogia na UFAC/Campus Sena Madureira-AC.  

O 

Figura 38 - Campus Floresta, Cruzeiro do Sul (AC) 
Fonte: Acervo de Anailton Guimarães Salgado 
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para a construção e preservação dos saberes. Segundo Morin (2006), ela tem 

uma missão e uma função transeculares, que vão do passado ao futuro, 

passando pelo presente, respondendo ao desafio do desenvolvimento das 

ciências, e ao mesmo tempo, realizando sua transformação. Sempre associada à 

responsabilidade de atender às demandas da sociedade, dispõe de autonomia 

para executar sua missão. 

Pautando-se na perspectiva de uma formação profissional, a universidade 

também cumpre o seu papel de formar cidadãos capazes de refletir criticamente 

sobre os problemas existentes nos espaços de sua convivência social. 

Impregnados por um padrão disjuntivo, esses profissionais tornam-se 

tecnicamente competentes, entretanto, apresentam imensa dificuldade em lidar 

com questões que extrapolam o seu campo técnico de atuação, demonstrando a 

cisão entre os diversos saberes presentes no contexto da universidade. 

Por isso, ao falar de universidade penso na formação e na qualificação não só 

educacional, mas, também, cultural e social. Penso, ainda, que ela pode atender 

as demandas de um povo, aprimorando a ciência, valorizando a tradição, 

melhorando a qualidade de vida, fortalecendo as relações dos seres humanos 

entre si, de suas necessidades e do seu conhecimento.  

Dessa forma, meu pensamento comunga com Almeida (2002, p. 31) quando fala 

do surgimento de um novo estilo de universidade e de ciência: 

Um novo estilo de ciência e de universidade está emergindo. E 
emergindo pelas nossas mãos, pelos nossos corpos e pelas 
nossas mentes. A julgar pelo fluxo intenso das comunicações no 
planeta, ela está nascendo simultaneamente no âmbito local, 
nacional e transnacional. A riqueza dessa ciência nova, imersa em 
tempos de incerteza, está no fato de que, já à nascença, ela é 
híbrida em seus pertencimentos, e, quiçá, possa ser polifônica no 
diálogo. Esse novo estilo de dialogar com o mundo certamente 
poderá realimentar uma universidade capaz de expressar uma 
ética da cumplicidade planetária.  

Em consonância com esse novo olhar, com esse novo estilo de ciência, participei 

ativamente da implantação da Universidade da Floresta, em Cruzeiro do Sul, 

como representante do Campus da UFAC naquele município. Minha participação 

se deu nos debates promovidos em diversos encontros, seminários e reuniões, 
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compartilhando sugestões e perspectivas. Sentia-me ainda mais responsável por 

ocupar o cargo de coordenador geral, representante do Campus e ser sempre 

solicitado a dar informações à comunidade acadêmica, à imprensa, entre outros, 

sobre as discussões e os encaminhamentos após as reuniões.  

Um ponto importante que vislumbrávamos, à época, era a possibilidade de 

ampliar os cursos de formação graduada e de qualificar o corpo docente. O 

contato mais próximo e a possibilidade de compartilhar conhecimentos com as 

lideranças dos movimentos que participavam da implantação da Universidade da 

Floresta já se revestiam de importância inestimável.   

Mas por que Universidade da Floresta? Primeiramente, creio ser interessante 

relembrarmos o conceito de floresta. Considerando a definição expressa pelo 

Minidicionário Aurélio (FERREIRA, 1989), vemos que floresta é a formação 

arbórea densa, na qual as copas se tocam. Esse conceito simplista pode nos 

remeter a várias outras interpretações, inclusive quando tomamos por referência a 

nossa própria condição de vida. 

Somos inseridos no meio social e ecológico, fazemos parte dele, mas muitas 

vezes o desconhecemos e não nos sentimos atraídos por aquilo que está à nossa 

volta. Passamos a não conhecer o que de fato nos pertence. É preciso sentir o 

que Lévi-Strauss sentiu ao percorrer as savanas desérticas do Brasil Central, 

valorizando a natureza agreste, sentindo-se atraído pela floresta e seus encantos, 

ora esquecidos por ele como descreve em Tristes Trópicos (1993). Se o 

afastamento do nosso habitat nos traz a sua valorização e nos permite enxergá-lo 

com outros olhares, então poderemos retomá-lo e estar juntos, não isolados, não 

apenas de passagem. Ainda nas palavras de Lévi-Strauss, “a floresta é tão densa 

como as nossas cidades, povoada por outros seres, formando uma sociedade”. É 

preciso pensar, vencer os obstáculos e perceber que os caminhos devem ser 

vistos como eles são. 

Tomo aqui a compreensão de Lévi-Strauss sobre a floresta como uma metáfora 

do pensamento, das necessidades de conhecer nosso espaço com tal e valorizar 

o que ele nos oferece. É preciso interagir da mesma maneira que as copas das 

árvores interagem entre si, como demonstrado na definição de floresta.  
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Entretanto, conceber a interação desse conhecimento nos leva ao encontro da 

poesia da escritora portuguesa Teresa Vergani (2000):  

...feita de tempo e de terra 
feita de rocha e de luz 
gotas de sol e raios de água 
teias de seiva e cascatas de vento 

Chamamos-lhe árvore 
 
Estou em crer que não é a brisa 
Quem faz mexer as folhas 
Mas que é o movimento das folhas 
Quem faz surgir as brisas. 
Que não é a luz quem levanta a flor 
Mas que é flor quem sustenta o sol 
E faz abrir as grandes estrelas 
 
feito de uma onda de tempo 
aninhado numa onda de sangue 
 
Chamamos-lhe homem 
 
Inconcebível eclosão de consciência  
À tona dos múltiplos subjacentes universos 
 
tanto a árvore como o homem  
tornam equivalentes palavras como 
perfume, claridade ou duração: 
nomes igualmente estáveis e transferíveis 
essencialmente úmidos, unos circulantes 
 
a diferença entre a árvore e o homem 
é que os homens correm 
enquanto as árvores crescem. 

Nesse contexto, essa interação se dá em universos distintos, porém se 

aproximam quando sujeitos aos mesmos fenômenos. Na relação homem-

natureza os laços afetivos se constroem e simultaneamente criam uma 

dependência uns dos outros, pois da mesma maneira que as árvores precisam do 

solo para sobreviver, o homem necessita de suas relações com o seu meio. 

Assim, o processo do conhecimento não se dá de forma passiva e sim por 

interação, pois aprendemos vivendo e vivemos aprendendo. 

Para compreender, portanto, o processo de implantação da Universidade da 

Floresta se faz necessário perceber esse olhar de interação do homem com a 

natureza, pois, como veremos, seus princípios baseiam-se nas riquezas da 
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floresta, na valorização dos conhecimentos das populações nela existentes e na 

diversidade cultural destacada na região do Alto Juruá-Acre. 

Do final dos anos 80 e durante toda a década de 90 do século XX, as discussões 

em torno das questões ambientais como resposta ao fracasso das políticas 

ecológicas para o desenvolvimento da região Norte, associadas a fatos como o 

assassinato de Chico Mendes em 1988, a criação da primeira Reserva Extrativista 

do País no Alto Juruá em 1990 e a Convenção da Biodiversidade em 1992, 

oferecem subsídios para o fortalecimento do movimento socioambientalista 

acreano que já tratamos no varadouro II. Esse contexto é palco para a 

consciência da ligação existente entre sustentabilidade e autogestão do 

conhecimento na região amazônica, como argumenta Lima (2006, p. 10-11): 

a sustentabilidade só aconteceria de fato na Amazônia quando as 
populações tradicionais fossem inseridas no processo de 
produção e aplicação do conhecimento, deixando o status de 
objeto de estudo ou fonte de informação para exercerem o papel 
de agente da História, ou seja, obtendo autonomia de gestão 
sobre seus recursos naturais por meio da difusão e usufruto de 
seus conhecimentos.  

Alguns fatos são marcantes para consolidar esse ideário na região acreana. Em 

2000, sob a liderança de Jorge Viana (governador do estado do Acre na época), 

firma-se o paradigma da florestania, já referido anteriormente.  

Outro fato político que merece destaque nesse período é a posse da acreana 

Maria Osmarina Marina Silva Vaz de Lima no Ministério do Meio Ambiente, em 

2002, que desde cedo se engajou na vida política participando de movimentos 

estudantis, sindicais, trabalhando ao lado de Chico Mendes em defesa das 

causas ambientais.  

Esse fato reforça o paradigma da florestania através de ações interministeriais 

contemplando a complexidade da temática ambiental. Não bastasse isso, 

contávamos com uma forte bancada de parlamentares acreanos no Congresso 

Nacional e na Assembleia Legislativa do estado de diferentes partidos. 

Com tal contexto favorável, o deputado federal Henrique Afonso Soares de Lima 

propôs a criação de uma nova universidade – a Universidade do Século XXI – que 
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veio a tomar forma a partir da realização do Seminário Universidade do Século 

XXI na Floresta do Alto Juruá, realizado em 2003, na cidade de Cruzeiro do 

Sul/AC.  

Podemos considerar a iniciativa do deputado Henrique Afonso, nascido e criado 

na região do Alto Juruá e, atualmente, no segundo mandato como deputado 

federal (PT), determinante para a implantação da nova universidade denominada 

de Universidade da Floresta. Preocupado com a preservação da floresta, sua 

biodiversidade e com os isolamentos das pessoas que nela habitam, acreditou no 

conhecimento como uma possível resposta a essas questões. Foi dele o 

comando e a defesa do projeto em Brasília, intermediando ações e recursos nos 

Ministérios da Educação, do Meio Ambiente e da Ciência e Tecnologia para 

viabilizar a criação da Universidade da Floresta. Para isso, contou com o apoio de 

políticos da região no âmbito municipal, estadual e federal, da Universidade 

Federal do Acre e de representantes da sociedade civil e de instituições de 

ensino.  

O Seminário realizado em 2003 vislumbrou a articulação entre a comunidade 

acadêmica, representantes da sociedade civil, do governo do estado do Acre e do 

governo federal com o intuito de criar subsídios para a implantação de um novo 

projeto de desenvolvimento regional sustentável, baseado na educação superior, 

na formação e qualificação profissional e na pesquisa. Tal articulação foi 

manifestada através de alguns depoimentos de representantes de instituições, 

tais como: 

sinto que nesta proposta da “Universidade do Século XXI” há algo 
que pode contribuir para o desenvolvimento regional do Juruá. 
Tenho certeza que será possível construir aqui cursos de 
graduação e grupos de pesquisa com qualidade comparável aos 
grandes centros do país. (ORLANDO PILATE, representante do 
Ministério da Educação apud LIMA, 2006, p. 16). 

espero que hoje a comunidade de Cruzeiro do Sul e região possa 
de fato começar a escrever uma nova página de sua história. Para 
que isso ocorra precisaremos contar com o empenho de todos 
aqui presentes, a médio e longo prazo. (JONAS FILHO, Reitor da 
Universidade Federal do Acre, apud LIMA, 2006, p. 16). 
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O seminário A Universidade do século XXI na Floresta do Alto do Juruá foi um 

momento histórico para a região. Reuniu mais de 500 pessoas entre acadêmicos 

(docentes e discentes), representantes de mais de 80 organizações 

governamentais e não-governamentais, representantes de escolas de ensino 

médio (diretores, professores e alunos) e demais representantes da sociedade 

civil de Cruzeiro do Sul e dos municípios vizinhos (Ver anexo 1). 

O envolvimento efetivo da comunidade científica foi fundamental para os estudos, 

as pesquisas e a implantação de políticas governamentais que visam fortalecer 

uma educação com sustentabilidade pedagógica e científica. A articulação entre 

Academia, Estado e Sociedade na busca de soluções para o desenvolvimento 

regional sustentável é imprescindível.  

A construção social desse projeto teve como princípio a edificação de inovações 

necessárias para a gestão sustentável dos recursos naturais, o bem-estar social 

das populações rurais e, principalmente, a implantação de mecanismos de 

conservação e usufruto econômico da biodiversidade genética, de espécies e 

paisagens dessa rica região.   

Em sua proposta inicial, essa universidade reconhece a pertinência dos saberes 

tradicionais e das alternativas para o desenvolvimento sustentável da Amazônia, 

considerando a proteção à biodiversidade e os conhecimentos da tradição, ao 

mesmo tempo em que os compreende como o elo e locus entre os acadêmicos e 

os mestres da floresta. Uma integração entre ciência, conhecimento da tradição e 

políticas de governo. 

Esse olhar para a implantação dessa universidade pode ser observado em Lima 

(2006) através dos depoimentos que se seguem:   

Acreditamos que esse conceito novo trará aos trabalhadores 
extrativistas algo que nunca tiveram: o respeito da universidade às 
suas tradições e seus costumes. São pessoas que têm uma 
tradição, uma história. São acadêmicos da floresta, com suas 
ciências conhecedoras dos animais, dos indicadores de sol e 
chuva, dos povos indígenas e sua história, dos produtos da 
floresta. (FRANCISCO BARBOSA DE MELO – CHICO GINU, 
representante do Conselho Nacional dos Seringueiros, apud 
LIMA, 2006, p. 16). 
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Nosso maior desafio será trazer o conhecimento tradicional do 
ribeirinho, do caboclo e do indígena para dentro da academia. 
Elaborar esse conhecimento em associação com a ciência... 
(ANSELMO FORNECK, representante do Ministério do Meio 
Ambiente, apud LIMA, 2006, p. 17). 

O momento que vivemos hoje mostra que estamos de fato 
redescobrindo o valor do Acre, do nosso povo e de nossa floresta. 
Cada vez mais espero que possamos fazer deste seminário um 
marco real na nossa história, orientando nosso trabalho com base 
nos conceitos do diálogo entre o conhecimento científico e o 
tradicional e nos valores da florestania. (FRANCISCO PIANKO, 
Secretário de Estado dos Povos Indígenas, apud LIMA, 2008, p. 
16). 

Há muitos desafios neste projeto para os quais eu não tenho 
respostas. Precisamos, mais que tudo, discutir coletivamente 
estratégias eficientes para encontrarmos respostas satisfatórias 
ao longo dos próximos anos. (GILBERTO SÁ, representante do 
Ministério da Ciência e Tecnologia, apud LIMA, 2006, p. 17). 

Vamos trabalhar para construir um projeto pedagógico diferente 
dos cursos tradicionais, sem repetir o modelo da sede, para 
promover uma interação entre o conhecimento acadêmico e o 
conhecimento dos povos tradicionais (...) o objetivo maior é que 
possamos fazer uma relação mais abrangente (...). Trabalhar com 
essa ideia de quebra de paradigma. (JONAS FILHO, reitor da 
Universidade Federal do Acre, apud LIMA, 2006, p. 39). 

 

Sem dúvida, foi o reconhecimento dos saberes e 

das experiências dos indígenas, seringueiros, 

mateiros, agricultores, ribeirinhos, entre outros, que 

impulsionou esse projeto tão ousado. A proposta 

de criação da Universidade da Floresta representa 

um novo paradigma para o conceito de 

universidade considerando, primordialmente, o 

convívio diário desses povos com a natureza e 

com o ser humano.  

A articulação entre os saberes da tradição e 

científico se constitui em um dos grandes desafios 

na implantação da Universidade da Floresta. Para tanto, debates foram 

desencadeados na perspectiva de se compreender a paridade entre o 

conhecimento acadêmico e os saberes tradicionais. Esse desafio torna-se ainda 

Figura 39 - O saber do seringueiro 
Fonte: www.czs.com.br 
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maior por ser novo e requerer o entendimento de que o conhecimento se constrói 

não só na academia, mas, também, nas comunidades tradicionais.  

Com essa nova perspectiva de universidade, os saberes da tradição, 

anteriormente compreendidos na constituição acadêmica clássica como um 

estágio anterior à explicação científica, passam a ser percebidos como uma 

“ciência primeira” ou “ciência neolítica”, de acordo com expressões utilizadas por 

Claude Lévi-Strauss (2006). Para Almeida (2004, p. 130), “essa ciência primeira 

convive lado a lado com o desenvolvimento das tecnociências no mundo 

planetarizado”. Essa forma de perceber os saberes da tradição ultrapassa a ideia 

de que esses conhecimentos são apenas objetos de estudos da ciência clássica, 

que os traduz a partir dos estudos científicos, metodologicamente construídos e 

validados.   

Em entrevista realizada com o deputado Henrique Afonso (2008), questionamos 

como seria a forma de interação das populações tradicionais com a Universidade 

da Floresta. Ele nos respondeu:  

é importante o compartilhamento do conhecimento dos povos da 
nossa floresta com os conhecimentos historicamente acumulados 
pelas universidades para que possamos compreender melhor a 
complexidade que tem na floresta, no meio dessa biodiversidade e 
possamos dar muitas respostas para a humanidade. Eu não falo 
só do conhecimento acumulado na ciência, (...) mas da própria 
relação que os povos da floresta estabelecem entre si. É uma 
relação que precisamos olhar para entender como se dão as 
relações solidárias no meio da floresta. (...) É no meio da cultura 
pós-moderna do século XXI que nós precisamos estudar melhor 
as populações tradicionais. (...). O dia em que a humanidade 
entender que o compartilhamento do conhecimento das 
populações tradicionais é tão importante como o conhecimento 
científico, aí nós poderemos dar respostas com muito mais 
efetividade para os problemas da sociedade (...).  

Fica evidente nessas palavras que a proposta da Universidade da Floresta está 

pautada em um processo de ruptura com um fazer acadêmico que prioriza o 

conhecimento científico em detrimento as outras formas de conhecimento. 

Percebemos que essa instituição de ensino superior atende ao convite de 

construção de um diálogo entre a cultura científica e as demais formas de 
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saberes, reconhecendo assim que a ciência é uma maneira de explicar o mundo, 

não a única ou a melhor. 

Afinal, como nos lembra Almeida (2001, p. 55), 

É preciso, de início, dizer que, dada a incomunicabilidade entre os 
dois tipos de saberes e a necessidade da resolução dos 
problemas postos, o saber tradicional ainda se constitui como 
funcional e, neste sentido adequado às populações humanas. Na 
ausência da ciência é a ele que se recorre para o enfrentamento 
de problemas técnicos de produção, para o conhecimento dos 
fenômenos do ecossistema, para a fixação de regras de conduta, 
para o acesso às idealidades mais amplas e inconscientes.  

Nesse sentido, é pertinente que o reconhecimento dos saberes dos povos da 

floresta represente um enorme avanço no contexto de uma universidade 

brasileira, devendo ser visto como um primeiro exercício que deve ser refletido e 

tomado como exemplo em outros espaços universitários, permitindo assim a 

construção de uma universidade que possa enfrentar os desafios impostos pelo 

século XXI. 

Entre as estratégias construídas para a efetivação de uma Universidade do 

Século XXI, foi criado um Grupo de Trabalho Interministerial, para formular e 

apresentar ao governo federal a proposta de criação da Universidade da Floresta, 

baseada no tripé Educação Profissional, Pesquisa e Educação Superior. Não se 

trata de outra universidade, mas da ampliação do Campus da UFAC de Cruzeiro 

do Sul na perspectiva do fortalecimento e expansão da formação graduada em 

diversas áreas de interesse da sociedade civil e passaria a se chamar Campus 

UFAC-Floresta, hoje denominado Campus Floresta.  

O tripé da Universidade da Floresta é constituído pelo Instituto da 

Biodiversidade e Manejo Sustentável dos Recursos Naturais (IB), 

responsável pela nucleação de projetos de ciência e tecnologia capazes de 

responder a demandas ecológicas e socioeconômicas locais; pelo Centro de 

Formação e Tecnologias da Floresta (CEFLORA), com o objetivo de 

qualificação profissional, de modernização e desenvolvimento tecnológico 

voltados para o desenvolvimento humano e a inclusão social; e pelo Campus 

Floresta, com o fortalecimento dos cursos de graduação já existentes e da oferta 
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de novos cursos criados a partir da demanda e da realidade local. As ações 

desenvolvidas por essas três unidades serão de modo integrado. 

 

Esse modelo de universidade, após ser discutido pelos segmentos sociais e 

instituições, trouxe uma proposta inovadora e ousada, descrita em seu projeto 

executivo, elaborado por participantes da Secretaria de Educação do governo do 

estado do Acre, do Departamento de Ciências da Natureza da Universidade 

Federal do Acre, da Faculdade de Tecnologia/Engenharia Elétrica da 

Universidade de Brasília, do Núcleo de Pesquisa sobre o Uso da Terra da 

Universidade Federal de Viçosa, do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas e o 

Instituto de Biologia da Universidade Estadual de Campinas. Esse projeto foi 

elaborado no período de 3 a 7 de abril de 2004 em Rio Branco, Acre. 

A implementação da Universidade da Floresta no Vale do Juruá 
fundamenta-se na necessidade de um programa de 
desenvolvimento regional capaz de (i) utilizar sustentavelmente e 
proteger com bom senso ecológico a enorme diversidade 
biológica e os abundantes recursos naturais do Acre e do Vale do 
Juruá em particular. (ii) integrar as populações da floresta, 
incorporando os conhecimentos tradicionais sobre os recursos 
naturais. (iii) melhorar a qualidade de vida da população em bases 
sustentáveis. Para esse programa, cumpre ampliar e consolidar as 
ações da Universidade Federal do Acre, interiorizando suas ações 
e integrando-as em um centro capaz de constituir-se em um 
verdadeiro polo regional de pesquisa e desenvolvimento. 
(UNIVERSIDADE..., 2004).  

Durante os anos de 2004 e 2005, várias reuniões, encontros e seminários com a 

comunidade civil e acadêmica foram decisivos para encaminhar a proposta da 

Universidade da Floresta. Em dezembro de 2004, em consulta pública realizada 

   Instituto da 
Biodiversidade 

Floresta 

CEFLORA 

Campus 
Floresta 

Floresta 
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pela UFAC-Cruzeiro do Sul, ficou definida em consenso a criação dos três 

primeiros novos cursos: Ciências Biológicas, Engenharia Florestal e Enfermagem. 

Para a criação desses cursos considerou-se as necessidades da região, a 

estrutura de funcionamento, a composição do quadro docente e outros aspectos 

que de imediato fossem mais viáveis. Esses teriam como eixo fundamental os 

conhecimentos dos povos da floresta. Nesse mesmo período, o Ministério da 

Educação anunciou a inclusão do Projeto Universidade da Floresta em seu plano 

de expansão e autorizou a contratação imediata de trinta e um novos docentes 

para Cruzeiro do Sul, bem como a inserção desses novos cursos para o vestibular 

no ano seguinte.  

Em maio de 2005, através da Portaria Interministerial nº 132, foi criado o grupo de 

trabalho interministerial (GTI), no âmbito dos Ministérios do Meio Ambiente, da 

Ciência e Tecnologia e da Educação, para consolidar a implantação do projeto 

Universidade da Floresta. O GTI é empossado pela então ministra do Meio 

Ambiente, Marina Silva, em junho de 2005 (Ver anexo 2). Em setembro, foi 

destinada pelo Ministério da Educação a quantia de 7,5 milhões para a reforma do 

Campus Canela Fina31 (atual Campus Floresta). Junto a essa liberação foi 

anunciada a criação de mais quatro cursos de graduação a serem definidos pela 

comunidade através de consulta como foi feito anteriormente, e a contratação de 

mais professores. 

Nesse mesmo ano, foi realizado o III Encontro dos Povos da Floresta, em 

Cruzeiro do Sul, no qual as lideranças comunitárias reivindicaram maior espaço e 

mais participação na Universidade da Floresta e mais cursos no Centro de 

Formação e Tecnologias da Floresta (CEFLORA). A reivindicação teve impacto 

na decisão da criação do curso de Formação Indígena superior. Em fevereiro de 

2006, também em Cruzeiro do Sul, foi realizado um fórum da sociedade civil para 

                                                      
31

 A área para a construção do Campus Floresta (Canela Fina) foi conseguida e incorporada ao 
patrimônio da UFAC por doação do governo estadual após um movimento da administração do 
Campus de Cruzeiro do Sul, diante da exiguidade de espaço até então existente. À época, a 
UFAC edificou apenas dois pavilhões e com os recursos oriundos do projeto UFAC-Campus 
Floresta foram feitas as reformas dos pavilhões que até então não tinham sido utilizados e a 
construção de novos prédios (laboratórios, salas de aula, cantina). O espaço que antes o Campus 
da UFAC-Cruzeiro do Sul ocupava ficou destinado para o funcionamento do CEFLORA, uma vez 
realizadas as reformas necessárias. 
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ampliar a representação das populações tradicionais na Universidade da Floresta 

nas dimensões educacional e científica. 

Em março de 2006, a Universidade Federal do Acre deu posse e apresentou os 

novos professores e alunos aprovados no vestibular para os cursos de 

Enfermagem, Engenharia Florestal, Ciências Biológicas, Pedagogia e Letras em 

uma cerimônia realizada no Teatro dos Nauas em Cruzeiro do Sul.  

Universidade da Floresta: missão e estrutura institucional  

O Centro de Formação e Tecnologias da Floresta (CEFLORA), o Instituto da 

Biodiversidade e Manejo Sustentável dos Recursos Naturais (IB) e o Campus 

UFAC-Floresta compõem a estrutura institucional da Universidade da Floresta. 

Esses componentes são as unidades básicas do novo modelo de se fazer 

pesquisas científicas sobre a biodiversidade amazônica, com respeito à 

pluralidade cultural da região e aos direitos das comunidades indígenas, 

seringueiras e ribeirinhas. 

Em entrevista concedida ao Instituto Socioambiental, o pesquisador Mauro 

Almeida (2006) anuncia que a Universidade da Floresta  

deveria apoiar-se num tripé formado por um polo de formação 
universitária, por um centro de pesquisa avançada, e de polos 
locais para incluir a população indígena e rural. Essa ideia 
representa um grande desafio: articular o ensino local com uma 
rede de pesquisa de ponta, e integrar a população local ao mesmo 
tempo! 

Ao ser questionado sobre os benefícios dessa universidade para a região, o 

pesquisador destaca que a Universidade da Floresta trará diferentes benefícios e 

complementa:  

um deles será gerar profissionais cuja formação inclui a pesquisa 
de campo e a cooperação com as populações locais, com ênfase 
no uso da imaginação para buscar soluções novas ou para 
melhorar as soluções já conhecidas pelo povo da região. Outro 
benefício será a inclusão científica: trazer índios, seringueiros e 
camponeses para o âmbito da pesquisa e do ensino, tratando-os 
com respeito. (MAURO ALMEIDA, 2006). 
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Assim entendida, a Universidade da Floresta constitui um modelo de integração 

entre a academia, Estado e sociedade na execução de projetos de 

desenvolvimento regional na Amazônia, cuja missão, explicitada no Projeto 

Executivo, 2004, pela Comissão Interministerial está definida como:  

 Fomentar o processo de desenvolvimento na Amazônia 
Ocidental, tendo como meta o bem-estar humano apoiado no 
uso sustentável e conservação dos recursos naturais. 

 Gerar, através da pesquisa e do ensino, um modelo de 
conservação, manejo e planejamento regional com ampla 
participação comunitária, no contexto dos sistemas 
socioculturais e econômicos da região. 

 Ousar realizar um projeto científico, tecnológico e social que 
esteja inserido na vanguarda da ciência, consolidando e 
ampliando a capacidade de pesquisa já desenvolvida no 
Estado. 

 Interiorizar as atividades de ciência e tecnologia na região, 
criando novos polos de ensino, pesquisa e desenvolvimento 
como início de uma rede de campi avançados de ensino, 
pesquisa e formação também em outras microrregiões. 

 Disseminar o conhecimento científico e tecnológico, e incluir 
do processo de produção e aplicação do conhecimento às 
populações da floresta, tornando-as parceiras na busca de 
soluções para o uso sábio, justo e eficiente do potencial do 
estado do Acre. 

 Reconhecer e proteger os direitos intercalares dos povos 
indígenas e das comunidades tradicionais, contribuir para a 
justa repartição dos benefícios da biodiversidade.  

 Apoiar experiências positivas que contribuam para o bem-
estar humano e para a continuidade de serviços 
ecossistêmicos e a conservação das riquezas biotas do 
sudoeste amazônico. (UNIVERSIDADE..., 2004, p. 5-6). 

Nesse mesmo documento são destacadas as estratégias e o impacto que trará 

para a região:  

- A ampliação e interiorização da Universidade Federal do 
Acre, combinando programa de ensino e pesquisa e formação 
técnica e com o foco principal na conservação no uso sustentável 
dos recursos naturais. A Universidade da Floresta estabelecerá 
também vínculos com Parques Nacionais. Reservas Extrativistas 
e Terras Indígenas; com Associações Indígenas, de Extrativistas e 
de Agricultores; e com núcleos de pesquisa e extensão da 
administração federal, estadual e municipal, bem como com 
organizações não-governamentais, sempre com o fito de 
promover e apoiar o desenvolvimento sustentável, na forma de 
conhecimentos básicos e de tecnologias adequadas para o 
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manejo dos recursos e para o monitoramento da qualidade de 
vida e da integridade dos ecossistemas naturais. 

- Um ensino de graduação forte, com o objetivo de preparar 
alunos para agir como profissionais em diversos ramos de 
conhecimento com ênfase em experiência de campo, de pesquisa 
e de ensino. Os graduados do programa UFAC/Universidade da 
Floresta combinarão a capacidade para agir com autonomia 
dentro da sua área de conhecimento, com a capacidade de se 
relacionarem com outros seguimentos da sociedade nas escalas 
local, regional e global e de contribuir para o desenvolvimento 
regional. Para que isto aconteça, faz-se necessário: saber como 
aprender, como fazer pesquisa, como comunicar-se com os outros 
(por escrito e oralmente), como ensinar e como raciocinar e 
intervir de maneira interdisciplinar. 

- Alunos e professores sejam representativos da diversidade 
étnica, cultural e social da região.  

- A meta do programa UFAC/Universidade da Floresta é que a 
integração de atividades de ensino médio, pesquisa e ação 
social em torno de metas comuns da população regional, 
especialmente aquelas que dizem respeito à conservação e ao 
manejo dos recursos naturais, à valorização da medicina 
tradicional, ao desenvolvimento de tecnologias apropriadas e a 
segurança alimentar e ambiental. 

- A criação de mecanismos de amparo à pesquisa, articulados a 
políticas de âmbito regional e estadual, uma Fundação de 
Amparo a Pesquisa do Estado do Acre, em combinação com 
políticas federais de regionalização da pesquisa avançada, é um 
dos possíveis mecanismos nessa direção. O estabelecimento de 
um centro de pesquisa do porte do Instituto da Biodiversidade 
num estado que já conta com um centro emergente de excelência 
(UFAC) demanda necessariamente a criação de uma Agência que 
possa canalizar recursos para projetos de pesquisa delineados 
para amparar a concretização de políticas públicas.  

- O estabelecimento de mecanismos de integração de 
experiências em níveis regional e internacional, construindo 
um sistema de informação e comunicação para subsidiar decisões 
coletivas sobre a conservação e uso sustentável da 
biodiversidade. Para tanto, a Universidade da Floresta buscará, a 
partir da base formada pela Universidade Federal do Acre e dos 
projetos de cooperações científicas nacionais e internacionais já 
existentes, atrair a cooperação técnica de centros de Pesquisa da 
Amazônia e do País, visando formar recursos humanos e colocar 
a pesquisa e o ensino nos mais altos padrões internacionais. A 
pesquisa terá como referência a proteção dos conhecimentos 
tradicionais de populações indígenas e de comunidades locais, 
sobretudo àqueles associados ao patrimônio genético, e 
respeitando ainda os processos tradicionais de produção e difusão 
desses conhecimentos. Esta rede de campi deverá promover 
atividades na região sudoeste da Amazônia para estimular o 
intercâmbio de experiências numa rede internacional de pesquisa 
dos povos da floresta, fortalecendo as relações culturais e 
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econômicas entre Brasil, Peru e Bolívia. (UNIVERSIDADE..., 
2004, p. 5-7).    

Nos âmbitos administrativo e político, a Universidade da Floresta propõe uma 

gestão colegiada com igualdade na representação política nas diversas instâncias 

e nos órgãos colegiados. Essa estrutura foi discutida e formalizada na II Reunião 

Interministerial do GTI Universidade da Floresta, em fevereiro de 2006.  

O Conselho da Universidade da Floresta compõe-se por cinco representantes: um 

da Universidade Federal do Acre-UFAC; um do Instituto da Biodiversidade e 

Manejo Sustentável dos Recursos Naturais (IB); um do CEFLORA; um do 

Movimento Indígena (MI), e um do Movimento Agroextrativista e Sindical (MAES). 

Essa organização é justificada como uma garantia de que as propostas sejam 

discutidas da forma mais democrática possível em prol de decisões que visem 

aos objetivos maiores da estratégia interinstitucional orientadora da Universidade 

da Floresta. 

Centro de Formação e Tecnologias da Floresta - CEFLORA 

O CEFLORA é uma unidade descentralizada do Instituto Estadual de Educação 

Profissional Dom Moacyr Grechi, antiga Gerência de Educação Profissional – 

GEPRO, elevada à categoria de Autarquia Estadual através da Lei nº 1.695 de 21 

de dezembro de 2005 e se associa à estratégia geral da Universidade da 

Floresta.  

O CEFLORA foi criado visando a construção de uma rede de ensino associada à 

pesquisa e ao planejamento ecológico-econômico local e regional, com a 

participação de ribeirinhos, seringueiros, agricultores, etnias indígenas e 

segmentos urbanos e que atuará em interação com as organizações populares 

que têm potencial para atuar como centros.  

A proposta da implantação do Centro de Formação e Tecnologias da Floresta – 

CEFLORA na cidade de Cruzeiro do Sul converge para a estratégia de criação da 

Universidade da Floresta, sob a responsabilidade do governo do estado do Acre. 

Fundamenta-se na construção de um programa de desenvolvimento regional 
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capaz de se conservar e utilizar sustentavelmente os abundantes recursos 

naturais da região.  

A missão do CEFLORA é de mediadora e de disseminar o conhecimento 

científico e tecnológico, levando esse processo de produção e aplicação do 

conhecimento às populações da floresta, possibilitando interação entre academia, 

estado e sociedade. Para a sua implantação em 2004, o Ministério da Educação 

garantiu recursos orçamentários, com o apoio dos Ministérios do Meio Ambiente e 

o da Ciência e Tecnologia . 

O CEFLORA se constitui também no projeto executivo da Universidade da 

Floresta, numa unidade integrante da rede de Educação Profissional em 

implementação no estado, qualificando para o trabalho, difundindo ideias e 

experiências, num processo de inclusão tecnológica das comunidades locais. É, 

portanto, um componente importante na consecução dos objetivos estratégicos 

das políticas públicas para a qualificação e educação profissional, modernização 

e desenvolvimento tecnológico voltados para o desenvolvimento humano e 

inclusão social. 

A proposta de implantação do CEFLORA, aliado à estrutura da Universidade da 

Floresta, combina uma demanda histórica da região com a Diretriz Estratégica do 

Ministério da Ciência e Tecnologia de ampliar, desconcentrar regionalmente e 

fortalecer as bases científicas e tecnológicas de sustentação do desenvolvimento, 

democratizando seu acesso.   

Como unidade integrante da estrutura da Universidade da Floresta, o Centro de 

Formação e Tecnologias da Floresta – CEFLORA tem como metas a promoção 

de eventos e cursos de iniciação científica, em parceria com o Instituto da 

Biodiversidade, servindo de apoio ao ensino de ciências nas escolas de ensino 

fundamental e médio, aos trabalhos de extensão dos Cursos do Campus Floresta, 

instituições de pesquisa e instituições governamentais, com o objetivo de 

despertar da curiosidade sobre o mundo da ciência, incentivar a capacidade de 

analisar e buscar soluções para problemas de seu cotidiano e a participação na 

formulação e gestão de políticas adequadas para o desenvolvimento sustentável 

da região.   
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Além de atender às demandas de educação profissional em áreas urbanas, o 

Centro busca estabelecer parcerias com o objetivo de construir junto às 

comunidades agroextrativistas e ribeirinhas oportunidades de interação entre o 

saber científico e o conhecimento tradicional no contexto da Universidade da 

Floresta, constituindo-se em um elemento-chave na integração das populações 

da floresta no processo de produção e aplicação do conhecimento e no 

desenvolvimento de tecnologias.   

Além de estar articulado com a rede de instituições acima citadas, o CEFLORA foi 

implementado em consonância com os três Centros de Educação Profissional – 

CEP´s da Secretaria de Estado de Educação instalados em Rio Branco (Escola 

da Floresta, Escola de Serviços e Escola Técnica em Saúde), tanto no que diz 

respeito à proposta pedagógica, voltada para o desenvolvimento de 

competências, como no tocante ao modelo de gestão, referendado em princípios 

como descentralização, flexibilidade, inovação e controle social.   

Instituto da Biodiversidade e Manejo Sustentável dos Recursos 

Naturais – IB 

O Instituto da Biodiversidade, vinculado administrativa e regimentalmente à 

Universidade Federal do Acre, pretende nuclear projetos de ciência e tecnologia 

em resposta a demandas ecológicas e socioeconômicas legais, formando as 

futuras gerações para assumir a vanguarda do desenvolvimento ecologicamente 

orientado.  

O desenvolvimento de suas pesquisas devem estar integradas às atividades do 

CEFLORA e do Campus Floresta, principalmente no fomento de uma interação 

contínua entre pesquisadores, moradores e planejadores e no apoio a 

transformação social autogerida. Seus pesquisadores devem apoiar o 

planejamento participativo da conservação e uso comum de recursos, tanto em 

aspectos técnicos, como no plano gerencial e político.  

Com a implantação do Instituto da Biodiversidade e Manejo Sustentável dos 

Recursos Naturais e seu devido funcionamento, se pretende consolidar em escala 

regional um modelo de política científica emergente no estado do Acre, em que a 
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integração das comunidades ao processo de produção do conhecimento 

estruture-se fisicamente numa rede de laboratórios da floresta com intensas 

atividades de pesquisa construídas em associação com indígenas, seringueiros e 

agricultores, cujos direitos intelectuais devem ser reconhecidos e protegidos. 

Para desenvolver esse trabalho está prevista a contratação e fixação de 

pesquisadores-doutores que possam executar projetos de pesquisa e atuar nos 

cursos de graduação existentes e os que forem criados, conforme propõe o 

projeto executivo. A formalização e a expansão do quadro de pesquisadores 

dependem da regularização e financiamento da pesquisa por parte dos governos 

federal e estadual e também da mobilização dos pesquisadores para a obtenção 

de recursos em agências de fomento e outros financiadores. 

A perspectiva inicial é de atender a quatro linhas de ação:  

1- Ações estratégicas para pesquisas em biodiversidade;  

2- Reestruturação das coleções biológicas da UFAC e criação de uma 
coleção didática em Cruzeiro do Sul; 

3- Implantação de um Sistema de Informação – SINBIO do Instituto da 
Biodiversidade; 

4- Pesquisa e desenvolvimento em áreas temáticas da biodiversidade; 

Os projetos temáticos também serão incorporados como ações de 
pesquisa do Instituto da Biodiversidade, a seguir: 

a. Projeto temático 1 – Desenvolvimento de métodos de pesquisam 
e monitoramento participativo de ecossistemas e da qualidade de 
vida. 

Objetivo: - desenvolver métodos de pesquisa e monitoramento 
dos ecossistemas e da qualidade de vida na Reserva Extrativista 
do Alto Juruá, sob a responsabilidade da população local. 

b. Projeto temático 2 – Preparação de informações para a gestão 
da bacia binacional do rio Alto Juruá com base nas experiências 
na bacia trinacional do rio Acre. 

Objetivo: - desenvolver uma base de informações da bacia do rio 
Alto Juruá que subsidiará pesquisas de biodiversidade e de 
ecologia de paisagem, além de iniciar uma rede binacional de 
pesquisa para apoiar a gestão desta bacia. 
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c. Projeto temático 3 – Manejo de sementes de espécies nativas do 
vale do Juruá. 

Objetivo: - subsidiar programas de manejo de sementes nativas 
de interesse econômico, com a capacitação local e 
desenvolvimento de estudo de comportamento ecofisiológico das 
espécies sob condições naturais. 

d. Projeto temático 4 – Plantas fibrosas com potencial econômico. 

Objetivo: - investigar a distribuição, uso local, manejo, sistema de 
beneficiamento, comercialização e potencial mercadológico das 
plantas com fibras e produtos derivados no mercado regional. 

e. Projeto temático 5 – Agrobiodiversidade e conhecimentos 
tradicionais associados no Alto Juruá.  

Objetivo: - entender quais são os processos de construção da 
diversidade de plantas cultivadas, como se inserem em um 
referido contexto ecológico, econômico e sociocultural, visando 
definir indicadores do estado da agrobiodiversidade que poderão 
ser comparados em nível intra ou interrregional. (LIMA, 2006) 

Espera-se, também, que o Instituto da Biodiversidade, ao ser implantado, seja 

fortalecido com as atividades de pesquisa e monitoramento já em andamento no 

Alto Juruá, bem como com a orientação científica dos projetos de pesquisas 

propostos pelas comunidades.  

Campus Floresta - UFAC 

O programa de interiorização do ensino de graduação da Universidade Federal do 

Acre – UFAC representa um esforço desta IES em descentralizar as atividades 

acadêmicas sediadas basicamente em Rio Branco. Historicamente, o isolamento 

das regiões do estado do Acre tem se constituído em permanente desafio aos 

seus gestores, mobilizando-os para a busca de alternativas que têm minimizado, 

a cada período, as dificuldades da população interiorana do Acre no que diz 

respeito ao acesso ao ensino superior. 

O Programa de Interiorização ganhou aliado com a promulgação da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9.394/96 que instituiu a 

obrigatoriedade de formação de professores para a educação básica. Dessa 

forma foram intensificadas as ações de graduação da UFAC no Alto Juruá, 
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através do Programa Especial de Formação de Professores para o Ensino Básico 

– PEFPEB e do Programa Especial de Formação para a Educação Básica – 

Educação Infantil e séries iniciais do Ensino Fundamental, iniciados em 2001. 

Essas novas ações foram possibilitadas novamente pela parceria entre UFAC, 

governo estadual e prefeituras municipais. 

Os programas supracitados envolveram sete Cursos de Licenciatura em regime 

modular – Biologia, Educação Física, Geografia, História, Letras 

(Português/Espanhol), Matemática e Pedagogia, estando em processo final de 

formação um quantitativo em torno de 4.200 alunos, dividido em nove polos: Rio 

Branco, Senador Guiomard, Plácido de Castro, Xapuri, Brasileia, Sena Madureira, 

Tarauacá, Feijó e Cruzeiro do Sul, sendo este último o maior polo do interior do 

estado. 

No ano de 2003, a UFAC com seus parceiros realizaram seminários de avaliação 

denominados “(Re) pensar a Formação para intervir na Ação”, que aconteceram 

em todos os municípios polos. Essa avaliação teve como objetivo identificar e 

superar os problemas e entraves à plena concretização dos objetivos formativos 

propostos em cada curso. As discussões realizadas nos seminários possibilitaram 

visualizar alguns pontos que precisavam ser tratados com mais atenção e, 

sobretudo, apontaram a importância da presença da UFAC para aquelas 

comunidades com os programas especiais de graduação. Em síntese 

reconheceram, sem exceção de nenhum município, que os Programas Especiais 

de Formação de Professores elevaram a qualidade de vida da população, seja no 

aspecto relacionado ao ensino, à educação, quanto ao exercício da cidadania. 

Em 2006, o Campus de Cruzeiro do Sul foi fortalecido com a implantação da 

Universidade da Floresta, num novo modelo de educação para o desenvolvimento 

sustentável da Amazônia. A Universidade da Floresta, já destacada 

anteriormente, propõe a melhoria da formação graduada e pós-graduada, com a 

participação de organizações sociais, de seringueiros e grupos indígenas da 

região, por pesquisadores de várias universidades e centros de pesquisa no 

desenvolvimento da integração das populações da floresta ao processo de 
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produção do conhecimento e melhoria da qualidade de vida da população em 

bases sustentáveis. 

Com esse propósito, o Campus Floresta assume a responsabilidade de promover 

a integração das 

experiências em nível 

regional, construindo um 

sistema de informação e 

comunicação para subsidiar 

decisões coletivas sobre a 

conservação e uso 

sustentável da 

biodiversidade. Um dos focos 

de ação da universidade é a 

formação dos recursos 

humanos na região. Tem 

como referência dessa formação os conhecimentos tradicionais de populações 

indígenas e de comunidades locais. Os processos tradicionais de produção e 

difusão de conhecimento devem ser respeitados e protegidos.  

Uma das grandes defesas desse projeto é que, no âmbito da Universidade da 

Floresta, os moradores locais não serão objetos de estudo ou habitantes das 

áreas de estudo, mas passarão a ser agentes multiplicadores de reflexão e 

planejamento local, participando diretamente tanto das atividades de pesquisa e 

manejo, como da aplicação das políticas ecológico-econômicas em escala 

regional. Para tanto, o Campus Floresta é essencial para a catalisação e 

aplicação das verbas federais e estaduais num contexto de diálogo e formação de 

pensamento crítico, incentivando a conservação e uso sustentável da 

biodiversidade em contexto legal diverso (UNIVERSIDADE..., 2004). 

Figura 40 – Setor administrativo do Campus Floresta-UFAC 
Fonte: Acervo de Anailton Guimarães Salgado 
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Assim, o Campus Floresta precisa contar com uma estrutura institucional flexível, 

focada na formação sólida em disciplinas essenciais, dando continuidade à 

estrutura já implantada nas áreas de Pedagogia e Letras, bem como em cursos 

da área biológica e atraindo novos recursos humanos e de infraestrutura. 

Estrategicamente, o Campus Floresta assume a responsabilidade da formação 

graduada, com autonomia para agir dentro de sua área de conhecimento e se 

relacionar com outros segmentos da sociedade acadêmica e civil organizada.  

Vale destacar a importância de adaptar a legislação às necessidades da 

transversalidade e flexibilidade acadêmica, e não limitar esses últimos objetivos 

por instrumentos superados. Para isso, é necessário um diálogo interdisciplinar 

que incorpore a Universidade Federal do Acre e todos os setores da sociedade, 

para propor soluções criativas e viáveis em contextos variados, como já 

indicamos na estrutura de gestão colegiada. 

O Campus Floresta passou a contar com três novos centros acadêmicos e 

administrativos: o Centro de Ciências Biológicas e da Natureza (CCBN); o Centro 

de Ciências da Saúde e do Desporto (CCSD) e o Centro de Educação, Letras e 

Artes (CELA), acompanhados da implementação dos novos Cursos de 

Bacharelado em Ciências Biológicas, Engenharia Florestal e Enfermagem. Essa 

estrutura administrativa foi modificada recentemente por determinação do 

Ministério da Educação e do Conselho Universitário da UFAC, passando a 

Figura 41 - Setor de aulas do Campus Floresta-UFAC 
Fonte: Acervo de Anailton Guimarães Salgado 
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funcionar com um Centro Multidisciplinar (CEMULTI), a partir da unificação dos 

três centros existentes.  

No início de 2005, a UFAC foi contemplada com 91 vagas e autorizada pelo MEC 

a selecionar, através de concurso público, novos professores para a Educação 

Superior, despertando o interesse de diversos profissionais das várias regiões do 

país. Dessas, 30 foram destinadas para o Campus Floresta. Com a realização de 

concurso, cresce o número de professores com titulação no Campus, fortalecendo 

assim as atividades desenvolvidas no Centro.  

Outras ações foram viabilizadas, tais como a construção de um novo espaço 

físico, com amplas salas de aula, laboratórios, biblioteca, área administrativa, 

cantina, estacionamento, entre outros; a implantação de serviços básicos de 

vigilância, eletricidade, telefonia e de internet também foram de fundamental 

importância, além da aquisição de equipamentos, de material permanente e de 

consumo e do acervo bibliográfico. 

Os novos cursos de graduação, Engenharia Florestal, Ciências Biológicas e 

Enfermagem tiveram início em 2006 e estão em pleno funcionamento já nas 

dependências do novo prédio, situado na estrada do Canela Fina, zona rural de 

Cruzeiro do Sul. 

O Campus Floresta ocupa atualmente uma área de 49 hectares e conta com a 

seguinte infraestrutura: prédio de administração acadêmica com 917,43m²; prédio 

de salas de aula com 1.412,18m²; biblioteca com 713,79m²; laboratórios 

acadêmicos com 713,79m²; quadra coberta com 800m²; rede elétrica com 

transformador; ambiente destinado à cantina; acesso asfaltado; estacionamentos 

asfaltados; sistema viário interno asfaltado; rede telefônica lógica e de 

abastecimento de água. No ano de 2006, foram aprovados dois grandes projetos 

de infraestrutura através da FINEP.  

Durante todo o ano de 2006, como superintendente do Campus Floresta 

acompanhei o processo construção do novo espaço físico, do recebimento e 

distribuição dos novos equipamentos para os laboratórios, salas de aula e mini-

auditório, de todo o acervo bibliográfico, mobiliário em geral, implantação de um 
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sistema de segurança armada para a proteção do Campus, além do 

acompanhamento das obras de pavimentação asfáltica do acesso ao novo prédio 

e contrato terceirizado para a cantina.  

O Campus Floresta conta com dez cursos de graduação em pleno funcionamento: 

Letras/Português, Letras/Inglês, Letras /Espanhol, Pedagogia, Educação Superior 

Indígena, Ciências Biológicas Licenciatura, Ciências Biológicas Bacharelado, 

Engenharia Agronômica, Engenharia Florestal e Enfermagem. A expectativa é de 

que até 2010 sejam criados os cursos de Ciências Sociais, Jornalismo e 

Farmácia. 

O referido Campus conta atualmente com um quadro de 85 docentes distribuídos 

em diferentes categorias funcionais sendo: 70 professores efetivos, 6 

conveniados e 9 professores substitutos. Em termos de qualificação profissional o 

referido quadro apresenta-se com 16 professores doutores, 18 professores 

mestres, 20 professores especialistas e 18 graduados, além de 4 professores 

cursando o doutorado e 9 o mestrado. A perspectiva é que, também até 2010, o 

quadro de docentes seja ampliado. 

Apresentamos, portanto, nesse varadouro, o processo de criação e implantação 

da Universidade da Floresta bem como sua estrutura e missão. Sabemos que o 

grande desafio é a consolidação dessa proposta ousada e inovadora. Desse 

modo, convido você a continuar nossa caminhada para tratar dessas questões.  
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A missão do ensino não seria simplesmente a transmissão do mero saber, 

 mas de uma cultura que permitisse a compreensão de nossa condição 
 e que nos ajudasse a viver, favorecendo ao mesmo tempo  

um modo de pensar aberto e livre.  
Com isso a educação ajudaria a nos tornarmos melhores e até mais felizes, 

 nos ensinando a assumir a parte prosaica e a viver a parte poética de nossas vidas. 
 Morin, 2006 

 

 

iversos espaços nacionais e internacionais vêm discutindo o papel 

da universidade na passagem do século XX para o século XXI, cujo 

marco podemos identificar na Declaração de Veneza de 1986, já 

apresentada em Tempos, Momentos e Movimentos. Nesse documento, cientistas, 

filósofos, intelectuais das mais distintas áreas do conhecimento reivindicam um 

lugar para o diálogo entre cultura científica, cultura humanística e saberes da 

tradição. Por todo o final do século XX, vários eventos e encontros científicos 

D 

Figura 42 - A floresta e seus varadouros 
Fonte: www.ac.gov.br 
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reiteraram esse postulado. Destacamos, dentre esses, a Carta de 

Transdisciplinaridade (1994) ao defender uma atitude aberta e de respeito aos 

mitos e religiões. 

Questionada quanto à sua missão prioritária de produtora de conhecimento e 

formadora de especialistas, a universidade vem sendo convidada a refletir sobre a 

sua postura e responsabilidade frente aos diversos problemas decorrentes do 

modo de vida adotado pelas sociedades contemporâneas. 

A universidade é compreendida como o lugar especial para a produção do 

conhecimento por meio de seus três pilares: pesquisa, ensino e extensão, na 

construção de respostas aos problemas vigentes, ao mesmo tempo em que é 

nela que a ciência clássica tem um espaço privilegiado. A universidade tem sido 

alvo de críticas quanto ao seu modelo fragmentador de formação o qual, ao 

separar a cultura cientifica da cultura humanística, acaba por produzir 

profissionais tecnicamente competentes, mas despreparados diante dos desafios 

que extrapolam os seus campos especializados de atuação e que desconhecem 

ou não reconhecem outras formas de saberes que não sejam os científicos, em 

recusa e desvalorização dos saberes tradicionais. 

É preciso situar que essa discussão se insere em um contexto maior de reflexões 

sobre a complexidade que envolve a vida na sociedade contemporânea, uma vez 

que se torna insuficiente a utilização de apenas uma estratégia para a resolução 

dos atuais problemas que nos cercam. É imprescindível perceber que “A relação 

entre o fragmento e a totalidade ou entre a parte e o todo, o singular e o universal, 

o histórico e o trans-histórico se constitui numa relação de simbiose imperfeita 

que não pode ser desprezada pela ciência – e isso em qualquer domínio do 

conhecimento” (ALMEIDA, 2003, p. 33). 

Não podemos esquecer, também, que os apelos por um outro modelo de 

educação se apresentam nos diversos fóruns mundiais sobre a educação neste 

século. É amplamente reconhecido que o padrão mecânico de ensino, no qual se 

preenche o aluno com um número excessivo de informações, encontra-se 

fragilizado e que é urgente reconhecer o papel do estudante no seu processo de 

formação intelectual. Esse mesmo apelo vem sendo disseminado no espaço das 
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universidades que, segundo Morin (2006), precisam passar previamente por uma 

reforma do pensamento, uma vez que a reforma da universidade não compreende 

apenas reformas estruturais, mas principalmente mudanças no modo de 

compreender a vida em toda a sua multidimensionalidade. 

Assumindo esse convite para adotar um novo modo de pensar a formação e o 

papel da universidade, algumas universidades brasileiras vêm realizando  

reformas curriculares, buscando atender não somente as exigências ministeriais, 

mas também ampliando suas ações e reconhecendo a importância de valorizar a 

diversidade de conhecimentos que habitam a vida em sociedade. 

É nesse contexto que vem sendo gestada a Universidade da Floresta, já 

apresentada no varadouro anterior, e que traz em seu projeto institucional 

proposições semelhantes àquelas defendidas por Edgar Morin.  

Nesse sentido, o deputado Henrique Afonso, idealizador desse projeto, é bastante 

claro quando destaca, em entrevista, suas expectativas:  

A credibilidade que esse projeto tem hoje no contexto nacional e, 
ainda tímida, no contexto internacional, mostra o reconhecimento 
em termos de construção, agora em termos de resultados ainda 
estamos esperando, pois ela ainda é muito nova.  Uma 
universidade recém- criada, mas vamos esperar. Vamos ter agora 
o curso de jornalismo, esperamos que esse curso seja o curso de 
jornalismo da floresta, vinculado a jornalismo e florestania. Se não 
tiver vinculado a isso, não vai ser um jornalismo que está 
pautado dentro da concepção da Universidade da Floresta. 
Vamos ter o curso de educação indígena que talvez seja o único 
do Brasil. Um curso que vai preparar os nossos professores 
indígenas dentro de uma visão particular sobre as nossas etnias, 
pois todos nós sabemos que somos muito ricos, nós temos, em 
média, 15 etnias no Acre e o ideário é que esse curso de 
educação indígena absorva exatamente os índios que vão ter 
participação direta no processo de ensino e aprendizagem. A ideia 
não são eles apenas estarem na aprendizagem, mas também no 
ensino. É aquele que quando ensina aprende e quando aprende 
ensina. Se não tiver essa relação não é universidade da floresta. 
Do mesmo modo, é na questão do processo de pesquisa. O índio, 
seringueiro, enfim, as nossas populações tradicionais, têm que 
estar no protagonismo. Ao mesmo tempo em que é sujeito de 
pesquisa é objeto e ao mesmo tempo em que é objeto, é sujeito. 
Tem que ter essa interatividade, essas duas coisas. Isso também 
no processo de extensão. 

A Universidade da Floresta está comprometida com a 
concepção e conceito de florestania que é exatamente levar 
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os direitos fundamentais, a cidadania, aos nossos povos da 
floresta. Favorecer a eles o acesso às últimas informações, às 
últimas descobertas que possam não só ter acesso em termos de 
informação, mas que possa ser sujeito para gerar mais 
informações para a humanidade, no seu processo produtivo, no 
seu processo de sociabilidade, no seu processo educativo, no seu 
processo de encarar problemas que vão surgindo no dia a dia. 
Isso é o que nós chamamos de cidadania da floresta ou 
florestania que faz com que os povos da floresta possam ser não 
só co-partícipes, mas sujeitos do seu processo de existência. 

É possível observar nesse depoimento o grande desafio posto para essa 

Universidade; a começar, assumindo a concepção de florestania. Para esse fim, 

considero fundamental que esteja explícita para toda a comunidade acadêmica a 

real proposta da Universidade da Floresta e as mudanças que ocorrerão nesse 

processo de expansão e fortalecimento do Campus da UFAC em Cruzeiro do Sul. 

A vinculação dos cursos com a floresta, as populações tradicionais como agentes 

de pesquisa e sua relação com a floresta são pontos fundamentais que devem ser 

assumidos e incorporados pela Universidade para que a filosofia de trabalho seja 

compreendida em sua totalidade.  

O professor Jonas Filho (2008), ex-reitor da Universidade Federal do Acre, que 

também acompanhou o processo de implantação da Universidade da Floresta em 

sua gestão, expressa em entrevista, suas expectativas: 

A “Universidade da Floresta” é uma proposta inovadora que 
deverá integrar ações de três importantes componentes ligados ao 
Ensino, Pesquisa e Extensão e que deverá ter a capacidade de 
quebrar o paradigma da exclusiva aplicação do conhecimento 
científico no ensino superior, passando também a inserir o 
conhecimento das populações tradicionais dentro da academia. 
(...) No cumprimento de nossas obrigações incluímos a 
“Universidade da Floresta” no Programa de Expansões das 
Universidades Brasileiras, promovido pelo governo federal, que 
expandiu e criou novas IFES. (...) Hoje, um novo Campus está 
erguido em Cruzeiro do Sul com dezenas de cursos em 
funcionamento, professores e técnicos administrativos contratados 
para o quadro local, garantindo autonomia do Campus daquele 
Município para dar vida à “Universidade da Floresta”. (...) Tudo 
isto tem dado à comunidade do Vale do Juruá novas perspectivas 
para o seu crescimento intelectual, econômico e político e a 
capacidade de ter, no seu próprio povo, as respostas e 
enfrentamento dos seus problemas. 
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Diante da fala do professor Jonas Filho, é perceptível conceber que a implantação 

da Universidade da Floresta é uma proposta inovadora e que deve proporcionar 

nova vida ao Campus em Cruzeiro do Sul. Consequentemente, a comunidade da 

região do Vale do Juruá deverá ter um novo suporte para seu crescimento 

econômico, político e intelectual, vislumbrando a interação dos conhecimentos 

tradicionais na academia.  

Dessa forma, a Universidade da Floresta reúne em suas matrizes acadêmicas 

inovadoras condições de fazer operar não apenas uma reforma de ensino, mas 

uma reforma do pensamento, uma reforma paradigmática ao incluir, nesse 

contexto, campos de conhecimentos até então opostos: o científico e o da 

tradição.  

É preciso que o argumento da Universidade da Floresta torne-se um esforço 

coletivo pela construção de um espaço institucional de formação que consiga 

superar o modelo de universidade departamental, disciplinar, com especialidades 

não comunicantes e avance no sentido de compreender que hoje precisa se 

reconhecer como um espaço plural de acolhimento das diversidades, como nos 

ensina Morin (2006, p. 81): 

A universidade conserva, memoriza, ritualiza uma herança cultural 
de saberes, ideias, valores; regenera essa herança ao reexaminá-
la, atualizá-la, transmiti-la; gera saberes, ideias e valores que 
passam, então, a fazer parte da herança. Assim, ela é 
conservadora, regeneradora, geradora. 

Assim, a universidade representa um lugar propício para um diálogo entre 

distintas formas de conhecimentos, possibilitando um reprocessamento da cultura 

e da produção de saberes, assumindo, também, a missão de projetar uma história 

do futuro pela priorização do presente (ALMEIDA, 2002). 

É importante compreendermos que, para cumprir seu papel, a universidade deve 

estar integrada com a sociedade, desenvolvendo valores e promovendo ações 

que atendam às necessidades que lhes são postas.  

Nesse contexto, podemos compreender que a Universidade da Floresta traz como 

uma de suas missões o atendimento de tais necessidades, não só da sociedade, 
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como de si própria, desenvolvendo suas diferentes funções em torno de metas 

comuns à população regional, principalmente em relação ao ensino, pesquisa e 

extensão, oferecendo espaço para os diferentes tipos de profissionais, com sua 

diversidade de experiências e saberes.  Algumas dessas necessidades podem 

ser pontuadas como a interação entre as populações tradicionais e a academia, o 

desenvolvimento da pesquisa na região, implantação de novos cursos, 

qualificação profissional, desenvolvimento de atividades de extensão, integração 

de atividades de ensino médio, pesquisa e ação social, infraestrutura, contratação 

de professores e funcionários técnicos, entre outras. Essa missão se aproxima ao 

que destaca Morin (2006, p. 82) quando expressa que 

a universidade deve ao mesmo tempo adaptar-se às 
necessidades da sociedade contemporânea e realizar sua missão 
transecular de conservação, transmissão e enriquecimento de um 
patrimônio cultural sem o que não passaríamos de máquinas de 
produção e consumo.        

A produção e disseminação de conhecimento é uma das principais funções da 

universidade. Isto lhe dá suporte para gerar diversos tipos de informações de 

modo criativo, dinâmico e transformador, alicerçando uma democratização 

adequada na formação técnica e qualificada de profissionais, difundindo os 

conhecimentos científicos.  

Com isso, ressaltamos as palavras de Morin (2006, p. 16), ao dizer que “o 

conhecimento só se torna conhecimento enquanto organização, relacionado com 

as informações e inserido no contexto destas”. Segundo ele, essas informações 

constituem elementos dispersos do saber. Vivemos mergulhados no mundo delas, 

tanto nas ciências como nas mídias e a grande propagação de conhecimentos 

foge ao controle do homem. 

Os saberes dos povos da floresta são uma grande riqueza e referência da região 

do Alto Juruá e estão vinculados à filosofia da Universidade da Floresta. Essa 

riqueza, composta pelos conhecimentos extraídos da floresta, das relações nela 

existentes, deve ser absorvida pela Universidade, bem como as histórias, mitos e 

lendas que circundam no meio que ora traduzem o sentido de proteção, cuidado, 

medo, religiosidade para os habitantes da floresta, definidos como aspectos da 

cultura local. 
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Uma forma simples de viver na floresta, de estar e usufruir das margens dos rios 

constituem uma teia da vida em torno dessas pessoas, munidas de fé, de força de 

vontade, dos seus saberes e conhecimentos, muitos deles desconhecidos, e de 

uma linguagem própria que caracteriza uma determinada cultura atribuída pelo 

modo de ser, pelas crenças, superstições e histórias de vida. São esses os 

elementos que constituem e dão significado à fala desse povo, que através de 

suas narrativas traduzem o sentido de viver, envolvidos numa dinâmica que 

expressam alegrias, tristezas, medo, punição, maneiras de proteger e cuidar da 

floresta; mais que isso, trata-se do cuidar e conservar a terra, a fonte de 

sustentação da vida. Esse conjunto de elementos deve ser transformado em 

conhecimento e considerado nas estruturas curriculares dos diferentes cursos, 

estreitando as relações entre os profissionais da universidade com as 

comunidades, operando, assim, uma troca de saberes. 

É importante lembrar que a revolução científica do século XX expressa por Morin, 

em que grandes desdobramentos gerados levaram a ligar, contextualizar e 

globalizar os saberes até então fragmentados e compartimentados, articulando as 

disciplinas umas às outras de modo mais fecundo. Assim, as novas ciências como 

Ecologia, Ciências da Terra e Cosmologia são tidas como transdisciplinares, 

tendo por objeto um sistema complexo que forma um todo organizado. É isso que 

se pretende na Universidade da Floresta: juntar o que está separado, religar os 

diversos saberes que se encontram fragmentados num espaço transformado em 

um campo de estudos e conhecimentos que venham a contribuir para uma ciência 

mais criativa, sensível e ecológica. 

Desse modo, faço uso das palavras de Morin (2006, p. 35), ao dizer que  

as ciências naturais renovadas apresentam um tipo de 
conhecimento que organiza um saber anteriormente disperso e 
compartimentado, ressuscitando assim o mundo, a terra, a 
natureza. Portanto, essas ciências permitirão que os diversos 
conhecimentos produzidos por elas seja possível tanto dentro 
como fora das universidades revelando novos espaços e meios de 
fazê-la. 

Portanto, utilizemos as novas ciências que, através de seus conhecimentos, nos 

apresenta um leque de possibilidades para produzi-los em diferentes lugares ou 
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instituições. Dessa maneira estaremos construindo uma universidade que se 

consolidará como um espaço de distintos saberes. 

Cabe aqui trazer parte das reflexões de Capra (2006) por reconhecer nelas uma 

proximidade com o perfil da Universidade da Floresta, principalmente no que diz 

respeito à interação com as comunidades. O autor anuncia que, por meio da 

aplicação da teoria dos sistemas às múltiplas relações que interligam os membros 

da família terrena, é possível identificar conceitos essenciais que descrevem os 

padrões e os processos pelos quais a natureza sustenta a vida. Esses conceitos, 

denominados de princípios da ecologia, princípios da sustentabilidade, princípios 

da comunidade ou mesmo de fatos básicos da vida, são tomados como pontos de 

partida para a criação de comunidades sustentáveis e, uma vez relacionados 

entre si, formam um padrão essencial de organização que permite observar que a 

natureza sustenta a vida ao criar e nutrir as comunidades. Precisamos criar 

estratégias que ensinem às nossas crianças a conhecerem e contextualizarem 

tais princípios e fatos básicos da vida. 

Destaco alguns dos conceitos apresentados por Capra (2006) para mostrar as 

diferentes possibilidades de organização da natureza como espaço em que os 

conhecimentos podem ser produzidos, sistematizados e adquiridos de diversas 

maneiras, destacando que as formas de desenvolvimento dessa organização são 

interativas, cabendo a nós aprender e criar sistemas de educação abertos a 

mudanças e inovações. Os conceitos que destaco são de rede (membros de uma 

comunidade ecológica interagem entre si); de sistemas aninhados (insere um 

sistema social em outro, como forma de agrupações); interdependência (nenhum 

organismo individual pode viver sozinho, mas na dependência um do outro); 

diversidade (as diferentes relações estão ligadas ao mesmo problema e às 

estruturas de rede dos sistemas); de ciclos (por meio da teia da vida a matéria 

está sempre se reciclando); de fluxos (os sistemas vivos, de organismos a 

ecossistema, são abertos); de desenvolvimento (os sistemas vivos se 

desenvolvem e consequentemente envolve aprendizagem) e, por fim, de 

equilíbrio dinâmico (os ciclos ecológicos se realimentam e se reorganizam).  
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Uma questão que considero particularmente importante para a Universidade da 

Floresta e sobre a qual Morin (2006) nos chama atenção é a reforma do 

pensamento, já destacada anteriormente. Não é possível conceber uma reforma 

da universidade sem atentar para uma reforma do pensamento.  

Ressalto, aqui, que apesar da 

Universidade da Floresta ter sido 

criada desde 2005, ainda não se 

efetivou da forma planejada e 

muitas das questões que analiso 

neste varadouro, buscam explicitar 

algumas das dificuldades 

encontradas, bem como trazer a 

reforma do pensamento como uma 

estratégia a ser desenvolvida para 

a sua efetivação.  

Não resta dúvida que a proposta e o projeto de implantação da Universidade da 

Floresta são inovadores e já representam um embrião de uma reforma do 

pensamento. Tal reforma, segundo Almeida e Carvalho (2005, p. 21),  

tem um objetivo vital: uma reforma do pensamento que viabilize e 
permita o emprego total da inteligência. Trata-se de uma reforma 
não pragmática, mas paradigmática, concernente à nossa aptidão 
para organizar o conhecimento. 

O conhecimento, segundo Morin (2005, p. 20), “torna-se pertinente quando é 

capaz de situar toda a informação em seu contexto e, se possível, no conjunto 

global no qual se insere”. É nesse sentido que devem ser vistas as diferentes 

informações obtidas nos diferentes cursos da Universidade da Floresta, onde 

formarão uma diversidade de saberes que, compartilhados a outros originários da 

natureza, darão sentido a uma ciência de base transdisciplinar.  

Para tanto, é importante estar aberto para absorver e aceitar os novos 

conhecimentos, pois como expressa Morin (2005, p. 22): 

Figura 43 - Cantina do Campus Floresta-UFAC 
Fonte: Acervo de Anailton Guimarães Salgado 
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Uma reforma da universidade suscita um paradoxo: não se pode 
reformar a instituição (as estruturas universitárias), se 
anteriormente as mentes não forem reformadas; mas só se pode 
reformar as mentes se a instituição for previamente reformada.  

Nessa visão, é importante compreender e conhecer as reais necessidades que 

levam uma instituição a um processo de reforma e, principalmente, aceitar as 

devidas mudanças como desafios de um novo fazer. Daí a necessidade do 

pensamento complexo capaz de ligar, contextualizar e globalizar, fortalecido pela 

transdisciplinaridade.  

Nesse âmbito, a Universidade da 

Floresta assume papel importante 

enquanto uma organização 

sistêmica que vislumbra, em sua 

natureza, a diversidade de saberes 

com fins de transformar e religar 

conhecimentos que venham a ser o 

elo com o movimento do cosmos e 

da tradição, imputando uma co-

responsabilidade aos homens.  

Esse reconhecimento é apresentado pelo seringueiro Antônio de Paula (2008) em 

entrevista realizada para o propósito desta pesquisa.  

Já era uma oportunidade que aguardávamos com ansiedade: o 
ingresso na ciência dos saberes e foi uma grande honra participar 
desse processo. Me senti valorizado e pude contribuir para esse 
grande projeto de relevância para todos, pois contribuímos para 
um salto no saber para as comunidades do Alto Juruá. (...) o que 
esperamos no presente é que as oportunidades sejam dadas para 
todos: ribeirinhos, seringueiros, agricultores etc. e que, no futuro, 
todos possamos nos deslumbrar com um projeto concreto e 
consolidado em nossa região. (PAULA, 2008). 

Assim, a Universidade da Floresta se efetiva enquanto instância de formação e 

criação de uma cultura científica aberta às populações tradicionais. A estrutura 

física dessa organização deve se somar à estrutura intelectiva e promover a 

reforma. Com isso, todos devem caminhar na mesma direção, absorver no 

pensamento as transformações geradas, inclusive a relação homem-natureza, 

Figura 44 – Riquezas da floresta 
Fonte: Claro, 2007 
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para que a Universidade assuma de fato seu papel transformador e, ao mesmo 

tempo, preservador do ecossistema. 

Nesse sentido, o educador Daniel Munduruku (2005, p. 65) ressalta que 

se a natureza evolui para seu criador, o que dirá do ser humano? 
Só há uma coisa a ser dita: se a natureza faz o seu caminho 
evolutivo, dele o homem não escapará, pois um depende do outro; 
um é o equilíbrio do outro; um é a razão de ser do outro. O 
humano faz parte da teia da vida que é composta por todos os 

seres vivos de nosso planeta. 

Diante do que expressa Munduruku (2005), o homem e a natureza estão 

interligados, na dependência um do outro, da mesma forma que vemos a 

possibilidade de transpormos para a universidade a interdependência do seu 

contexto e dos conhecimentos ali sistematizados.  

É acerca dessa condição que Almeida (2002) pontua ser necessário o 

rompimento das barreiras de difusão dos saberes acumulados e estocados na 

academia. A Universidade da Floresta em sua missão deve contemplar tal 

rompimento. 

A Universidade da Floresta absorve, em sua implantação, a história e a trajetória 

do Campus Universitário da Universidade Federal do Acre, incluindo suas 

instabilidades vivenciadas. A expectativa é que, através desse projeto, a 

universidade amplie suas ações, aumentando a oferta de cursos, beneficiando 

cada vez mais a população local e, principalmente, promova um diálogo entre os 

conhecimentos científico e tradicional, reconhecendo os saberes dos povos da 

floresta. 

Nesse sentido, entendemos que a Universidade da Floresta deverá dar  

prosseguimento à defesa da participação dos movimentos sociais para a 

consolidação de reforma com a mesma força que esses movimentos os 

atenderam no processo de elaboração e implantação da instituição. Todos os 

diferentes grupos sociais tiveram momentos para discutir e avaliar sua 

implantação e, certamente, terão a missão de juntos, como uma família, 

defenderem a sua participação no desenvolvimento das ações dessa 

universidade. 
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Ressaltamos aqui as palavras de Capra (2006), ao considerar que os sistemas 

sociais como a família, a escola e outras comunidades humanas são sistemas 

vivos, não-lineares e baseados em padrões de relacionamento, caracterizados 

por redes de relação nas quais essas organizações podem estabelecer processos 

baseados no relacionamento, como a cooperação e a tomada de decisão. 

Podemos reafirmar a importância e a necessidade das Instituições e organizações 

sociais retomarem os debates e o acompanhamento das ações a serem 

ampliadas na Universidade da Floresta, no sentido de fortalecê-la cada vez mais 

na busca de novas alternativas de cooperação para posteriores dificuldades.  

Aproximando o princípio ao 

ideário da Universidade da 

Floresta, é que acreditamos na 

convivência entre os diversos 

atores como indígenas, 

seringueiros, pescadores, 

agricultores, mateiros, entre 

outros, enriquecendo o diálogo 

entre a academia e a sociedade 

na promoção de novos 

saberes.  

Nas palavras de Lima (2007), a arte de construir os saberes leva-nos a refletir 

sobre nós mesmos e sobre os registros milenares que fazem aflorar surpresas, 

anseios, certezas e incertezas de nossa ligação infinita com o inefável. É uma arte 

que continua viva devido à necessidade e ao desejo de sobreviver ao 

adestramento cultural imposto pela sociedade dita civilizada. Acrescenta ainda 

que os saberes não-científicos demonstram que, de fato, a ciência moderna não é 

a única forma de pensamento. 

No fortalecimento do diálogo entre academia e sociedade vinculamos a Educação 

Básica e o Ensino Médio com a Universidade, ou seja, uma aproximação da 

universidade com a escola pública, formando assim um espaço em conjunto para 

Figura 45 - Filhos da floresta 

Fonte: www.ac.gov.br 
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o debate de questões como a preservação da biodiversidade, a diversidade de 

saberes, entre outras, em uma educação na qual prevaleça o ideário ecológico.  

Dessa forma, Shiva (2003, p. 16-17) ressalta que a preservação da biodiversidade 

tem que ser compreendida. E que “as diversas sementes que agora estão 

fadadas à extinção carregam dentro de si sementes de outras formas de pensar 

sobre a natureza e de outras formas de produzir para satisfazer nossas 

necessidades”.  

Com esse entendimento, a Universidade da Floresta deverá fomentar seu diálogo 

em todos os níveis de informação, e com o propósito da defesa do meio 

ambiente, da sustentabilidade, da diversidade cultural e de interação que deverão 

ser vistas e discutidas no espaço acadêmico e alargar-se para o meio social como 

questões de proteção à vida. 

Dessa maneira, a interrelação entre as distintas culturas e disciplinas torna-se 

fundamental na estrutura curricular dos cursos da Universidade da Floresta e, 

certamente, também será meta nas demais instituições de ensino em seus 

diferentes níveis, para promover uma ampla visão da própria cultura e a eficácia 

de desenvolver e aperfeiçoar a capacidade natural do desenvolvimento de suas 

atividades e melhor compreensão da vida e do mundo. 

A Universidade da Floresta assume uma grande responsabilidade para executar 

suas ações dentro do que foi proposto em seu projeto executivo, levando em 

consideração as dificuldades, as resistências, o enfrentamento do novo, 

procurando dar respostas de forma positiva às expectativas geradas por todos 

aqueles que querem vivenciar as novas experiências, com outros saberes e a 

disseminação de novos conhecimentos. 

Não resta dúvida de que a universidade, por suas transformações, soube 

responder aos desafios do desenvolvimento das ciências, introduzindo as ciências 

modernas, e tornou-se, de fato o espaço de problematização, discussão aberta a 

diferentes tipos de culturas, além de sua missão e responsabilidade social em 

gerar novos saberes e religá-los.  
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Ecoou, pela mata afora,  
cai a flor e a seringueira chora. 

De Xapurí, chora o mundo inteiro, 
morre Chico, Chico rei seringueiro... 

 
Tião Natureza 

 

o entrar no tempo, pude relembrar dos momentos vividos no meu 

Acre e perceber, nesse resgate, o jeito simples da vida das 

pessoas incitadas pelos desejos, sonhos e também pela evolução 

do progresso da cidade, consequentemente, a concretização de seus ideais. 

Vejo-me mais uma vez encantado com as belezas do lugar e escolho a floresta 

para compartilhar do meu diálogo, sendo minha escuta e tornando-a cúmplice de 

minhas palavras no caminhar deste trabalho. Compartilho também com meus 

entrevistados de momentos importantes, nos quais são demonstradas angústias, 

expectativas, dificuldades, porém, transformadas em desafios. 

 

A 

Figura 46 – O corte da seringa 
Fonte: Retratos do Juruá, 2005 
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Desejei, no primeiro momento, que você conhecesse parte da história do estado 

do Acre, destacando a região do Alto Juruá e o município de Cruzeiro do Sul para 

entender que as pelejas travadas pelo seu povo originaram a defesa de uma 

região que se destaca por suas riquezas naturais, sua diversidade biológica e 

diferentes etnias que configuram uma cultura multidiversa incluindo os 

conhecimentos dos povos tradicionais. 

Toda essa história alicerçada por movimentos para a conquista de terras 

brasileiras é vista como referência, originando outros movimentos defendidos pelo 

povo acreano na defesa de seus direitos, proteção de suas terras e melhores 

condições de vida.  

Nesse sentido, conhecer os movimentos sociais no Acre amparados pelos 

Empates, pelo Socioambientalismo e a Florestania me fez compreender que o 

desenvolvimento do estado é fruto de uma trajetória de lutas, e que os caminhos 

desbravados trouxeram novas perspectivas, novos ideais de uma sociedade 

sustentável. Construir uma outra relação do homem com a floresta requer uma 

forma de cuidar do meio ambiente e dos recursos naturais com responsabilidade 

e sabedoria.  

 A educação vista também como uma bandeira de luta traz a compreensão de 

que a formação escolar é de fundamental importância na vida das pessoas. Para 

Morin (2006), a educação, além de contribuir para a autoformação da pessoa, 

deve ensinar a assumir a condição humana, ensinar a viver e ensinar a ser um 

cidadão planetário e a nos tornarmos melhores. Deve contribuir para um mundo 

melhor. 

Nessa direção, a sociedade acreana se organiza para buscar e implementar esse 

entendimento de educação, fortalecendo o papel das escolas e culminando com a 

criação de uma universidade no estado, que mais tarde, expandiu suas ações no 

interior, instituindo alguns cursos, atendendo assim às reivindicações da 

sociedade. 

Nesse percurso, mostrei a você o processo de implantação da Universidade da 

Floresta, em que várias instituições juntamente com a sociedade civil definiram o 
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perfil de uma educação superior voltada para as necessidades da região, para 

suas riquezas e defendendo a articulação dos saberes das populações 

tradicionais, constituindo um conhecimento integrado. Utilizando as palavras de 

Morin, 

a missão transecular faz com que a universidade conclame a 
sociedade a adotar sua mensagem e suas normas: ela introduz na 
sociedade uma cultura que não é feita para sustentar as formas 
tradicionais ou efêmeras do aqui e agora, mas que está pronta 
para ajudar os cidadãos a rever seu destino hic et nunc. (apud 
ALMEIDA; CARVALHO, 2005, p.17). 

A implantação da Universidade da Floresta expressa uma grande conquista para 

a região do Vale do Juruá e concretiza o desejo das pessoas por novas 

oportunidades de formação em diferentes áreas e cursos oferecidos, 

complementando os já existentes. 

Com o projeto da Universidade, os cursos de Letras e Pedagogia foram 

fortalecidos e renovados, melhorando a qualidade do desenvolvimento das ações, 

contando com a ampliação do seu quadro docente através da contratação de 

novos professores, alguns já com a devida titulação, com a reformulação da 

estrutura curricular dos mesmos, visando um melhor desempenho na formação e 

de novas perspectivas. Investiu-se na aquisição de novo acervo bibliográfico para 

o atendimento de professores e alunos. Esse é um dos reflexos das ações 

desenvolvidas com a implantação da Universidade da Floresta, dando relevância 

para a ampliação e interiorização da Universidade Federal do Acre e para o 

ensino de graduação.  

Nesse sentido, o professor Cleidson de Jesus Rocha (2008), diretor do Centro 

Multidisciplinar da Universidade da Floresta, ao ser entrevistado, chama a 

atenção para:  

O destaque da Universidade Federal do Acre no Vale do Juruá se 
deu desde sua implantação no ano de 1989 como um espaço de 
formação de professores. O curso de Letras, português e Inglês e 
depois, em 1992, o curso de Pedagogia tiveram como foco 
principal de atuação a formação de professores para a rede do 
ensino fundamental. Segundo as estatísticas e a avaliação que 
temos feito, esse trabalho tem contribuído fortemente para o 
sistema de ensino, na medida em que a maioria dos professores 
teve a Universidade Federal do Acre como seu espaço de 
formação, de qualificação docente. A Universidade da Floresta 
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conforme se configurou a expansão da Universidade, trouxe para 
a Universidade o incremento dessas ações, alargando essa 
atuação para além da questão do ensino e constituindo a 
Universidade como um espaço também de pesquisa e de 
extensão. A Universidade da Floresta trouxe um leque maior de 
opções de formação, pois não é somente mais o espaço da 
formação de professores, mas também o espaço da formação de 
bacharéis em Engenharia Florestal, Enfermagem, em Agronomia, 
em Biologia que são cursos focados na questão do 
desenvolvimento regional e de uma melhor relação do homem 
com a natureza e com o próprio espaço. Só por esse elemento, a 
Universidade da Floresta traz uma contribuição muito grande na 
medida em que dilata o foco de atuação e de ações da 
Universidade para além da formação de professores. O seu 
principal resultado é a abertura de oportunidades para a juventude 
da região do Juruá que agora tem na universidade a possibilidade 
de formação para a atuação tanto na região como fora dela. 
Enfim, a Universidade da Floresta traz, desde a sua implantação, 
a abertura tanto para o incremento das ações, quanto para a 
geração de oportunidades de formação e de trabalho e renda para 
aqueles que por lá passam. 

Observamos nas palavras do professor Cleidson Rocha que a implantação do 

ensino superior na região desde 1989, através da Universidade Federal do Acre, 

incrementou o ensino na região como um espaço de formação e qualificação 

docente. Com a chegada da Universidade da Floresta, configurando a expansão 

da Universidade Federal do Acre, novos caminhos foram surgindo, alargando 

esse espaço também na pesquisa, na extensão e de novas oportunidades para a 

juventude da região do Juruá. 

Os cursos mais antigos, Letras e Pedagogia, têm contribuído na formação 

docente das redes do ensino particular, municipal e estadual, fortalecendo as 

ações desses professores e promovendo mais qualidade na educação da cidade 

de Cruzeiro do Sul e municípios vizinhos. Esses cursos, como pioneiros do ensino 

superior na região, têm o forte reconhecimento de um trabalho que elevou o nível 

de educação na região. Ampliou, principalmente, o espaço de atuação desses 

profissionais em diferentes funções: docentes, administrativas, como diretores, 

coordenadores e outros cargos fora do ambiente escolar. Atualmente, cerca de 

dez professores de ambos os cursos encontram-se afastados para qualificação 

em nível de mestrado e de doutorado. Além disso, ainda ministram aulas de forma 

intensiva em períodos de férias. 
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A implantação dos novos cursos, já indicados anteriormente, tem sido 

fundamental, pois tem oportunizando à população de estudantes e de outros 

profissionais a terem novas opções de uma formação graduada, o que pode 

facilitar o ingresso no mercado de trabalho. Além disso, os novos cursos estão 

voltados ao atendimento social, baseados nos aspectos regionais em que o rio, a 

mata, a terra, enfim, a natureza é a fonte de busca de novos saberes, de espaço 

de produzir ciência. 

Sabemos que a pesquisa é um dos grandes investimentos das universidades e na 

Universidade da Floresta não é diferente. Apesar do Instituto da Biodiversidade 

não se encontrar com seu espaço físico totalmente construído, atualmente em 

fase de conclusão das obras, a pesquisa vem sendo executada de maneira 

gradativa com o apoio de agências de fomento e de outras instituições e 

empresas como Petrobras e O Boticário. Alguns projetos foram aprovados, outros 

estão concorrendo a novos editais em 2009, a exemplo: FINEP - Tecnologias 

para o desenvolvimento social e FINEP - Novos Campi e outros a serem 

desenvolvidos na região com a comunidade local. 

A maior parte das pesquisas tem sido desenvolvida por pesquisadores das áreas 

das ciências biológicas e da engenharia florestal, ainda que com algumas 

dificuldades. Esses professores se organizam em grupos, elaboram projetos e 

concorrem a Editais, buscando parcerias e financiamentos para as pesquisas. As 

pesquisas têm mantido forte vínculo com os cursos de graduação, primando pela 

qualidade tanto da formação graduada, quanto a do pesquisador. 

A concretização do Instituto da Biodiversidade, com a construção do espaço 

próprio, será um marco para a consolidação institucional da pesquisa na região. 

Seu estatuto se encontra em fase de aprovação junto ao Conselho Universitário 

da UFAC. A proposta é reunir vários pesquisadores de diferentes lugares para 

permitir a interação das informações e dos conhecimentos científicos e 

tradicionais, promovendo atividades que envolvam a comunidade e gerem novas 

formas de fazer pesquisa e sua divulgação. 

Dessa forma, acredito que a pesquisa dará um novo rumo ao Campus Floresta 

tendo como aliada a própria região com suas reservas extrativistas que podem 
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favorecer estudos em diferentes campos, consolidando um grupo de 

pesquisadores locais como os moradores da floresta que com suas histórias e 

experiências poderão contribuir e abrir novas possibilidades de religar os saberes 

existentes e acumulados. 

Além do Instituto da Biodiversidade, a pesquisa vem se consolidando no estado 

do Acre através de trabalhos desenvolvidos pela UFAC-Rio Branco no Parque 

Zoobotânico e outras instâncias, destacando aqui o Arboreto, como um dos 

setores que estuda o comportamento de espécies arbóreas. Outras instituições, 

como o Museu Emílio Goeldi, a Fundação de Tecnologias do Acre, o Centro 

Nacional de Desenvolvimento Sustentado das Populações Tradicionais – CNPT, o 

Centro de Documentação e Pesquisa Indígena – CDPI, a Comissão Pró-Índio do 

Acre, já são consolidadas na pesquisa. Isso ilustra a abrangência do campo de 

pesquisa da região acreana, principalmente do Alto Juruá, como um dos atrativos 

pela diversidade de suas riquezas naturais.  

A consolidação da pesquisa na Universidade da Floresta é fundamental para que 

os próprios pesquisadores e a população local reconheçam sua importância na 

promoção de possibilidades de desenvolvimento sustentável. Isso permitirá o 

reconhecimento das riquezas da nossa floresta, que já temos, mas por 

instituições nacionais e internacionais. O que precisa agora é validarmos o 

produto de pesquisas desenvolvidas por pesquisadores locais. Para esse 

propósito, é importante que os resultados dos estudos realizados, além de dar 

qualidade ao ensino em diferentes áreas e cursos na instituição, sejam divulgados 

através de livros, artigos, manuais, cartilhas que sejam de uso efetivo nas escolas 

e outras instituições. Acredito que o desenvolvimento de ações voltadas para a 

pesquisa, com a participação efetiva da comunidade acadêmica e da comunidade 

da floresta, pode gerar benefícios e reconhecimentos que serão de todos e, 

juntos, poderão realizar um trabalho de excelência na construção de uma 

universidade melhor. 

Outro componente de destaque da Universidade da Floresta é o CEFLORA. Suas 

atividades constam do oferecimento de cursos técnicos para iniciação 

profissional, destinados aos jovens de baixa renda das áreas urbana e rural da 
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região, sem exigência de escolaridade. Além dos cursos técnicos de iniciação 

profissional, são oferecidos cursos técnicos para os que já concluíram o ensino 

médio e já atuam em alguma área técnica, habilitando-os nas profissões com 

reconhecimento formal, melhorando emprego e renda através da formação. Os 

cursos são nas áreas Agroindustrial, Informática, Serviços, Comunicação, 

Ecoturismo, Agroflorestal, Ensino de Ciências, entre outras. 

O CEFLORA é administrado pela Secretaria de Educação do Estado e tem 

autonomia na definição dos cursos, na utilização dos recursos humanos, na 

concepção de trabalho, no desenvolvimento de suas ações. Considero importante 

que se estruture uma maior articulação entre CEFLORA e universidade no 

tocante às atividades desenvolvidas para que possam estabelecer um bom 

diálogo e definirem as metas para o caminhar das ações propostas. 

Outras ações que vêm sendo desenvolvidas de forma satisfatória na Universidade 

da Floresta são as atividades de extensão que, através de projetos e programas, 

têm proporcionado a expansão dos trabalhos, oferecendo bolsas aos discentes 

que são estimulados a se integrarem nesses programas e principalmente 

agregando a instituição com a comunidade.  

No entanto, é preciso começar a pôr em prática, mesmo com algumas 

dificuldades, os objetivos e a missão da Universidade da Floresta. A valorização 

dos conhecimentos dos povos tradicionais é uma aposta fundamental e para isso 

é necessário buscar estratégias para que essa integração seja idealizada.  

É preciso romper as barreiras, perceber uma nova realidade que traz 

consequências em diversas áreas de conhecimento e em diferentes segmentos 

como uma mudança de paradigma. Para Kuhn (apud CAPRA, 1996, p. 24), as 

mudanças de paradigma ocorrem sob a forma de rupturas descontínuas e 

revolucionárias. Capra (1996, p. 25) considera que essa mudança está ocorrendo 

não apenas no âmbito da ciência como também no âmbito social. E “define 

paradigma social como uma constelação de concepções, de valores, de 

percepções e de práticas compartilhados por uma comunidade, que dá forma a 

uma visão particular da realidade, a qual constitui a base da maneira como a 

comunidade se organiza.”  
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Dessa forma, a mudança de paradigma na especificidade da Universidade da 

Floresta deverá emergir da esfera científica para a social e isso será possível à 

medida que o conhecimento das populações tradicionais for levado ao contexto 

da academia e vice-versa, ambos reconhecidos como ciência, valorizando novas 

formas de percepções do mundo e práticas comuns. Assim, o movimento da 

mudança de paradigma se constitui considerando também a maneira como a 

comunidade se organiza, concebendo o mundo como um todo integrado e não 

como partes dissociadas. 

No entanto, apesar dos esforços, do desenvolvimento de suas ações, da tentativa 

de articulação entre os diversos saberes, a Universidade da Floresta ainda 

apresenta algumas dificuldades frente ao que está proposto em seu projeto. 

Segundo o deputado Henrique Afonso,  

O maior problema é a questão do compartilhamento desses dois 
saberes que considero a essência da Universidade da Floresta. 
Esses saberes das populações tradicionais compartilhados com 
os saberes científicos para dar respostas a muitas questões que 
estamos buscando na humanidade. Não só respostas, mas o 
conhecimento da própria floresta. Não se conhece a floresta se 
não tiver esses dois esforços e nisso ainda temos dificuldades. 
Nós temos dificuldades porque ainda o saber acadêmico tem 
dificuldade de conviver com esses saberes, o que é recíproco. 
Nós estamos observando que essa dificuldade faz com que as 
ameaças dessa Universidade caia na vala comum. Cometer os 
mesmos erros que vem cometendo, pois é uma concepção muito 
inovadora, traz novos paradigmas e acredito que estão correndo 
para as necessidades e exigências do século XXI e nós não 
sabemos como é que nós vamos construir isso. A ideia que as 
pessoas têm de pesquisa não é a mesma que a concepção da 
Universidade da Floresta tem. Ser um PHD ou um doutor que vem 
de uma concepção tradicional de fazer pesquisa, chegarem e 
olharem para um pajé, um cacique, olhar para um seringueiro e 
dizer: o conhecimento desse homem aí, o conhecimento dele é 
tão valioso quanto meu conhecimento. Isso não é uma coisa muito 
fácil. Nós estamos tendo dificuldades e a nossa preocupação é 
que se continue fazendo pesquisa como sempre se fez pesquisa. 
Não estou dizendo que é errado, estou dizendo que nós estamos 
propondo mudanças nos paradigmas. 

Observamos, nas palavras do deputado Henrique Afonso, que o 

compartilhamento dos saberes científico e tradicional é a essência da 

Universidade da Floresta e que esse compartilhamento tem se tornado uma 

dificuldade pela não convivência direta dos seus produtores. Segundo ele, não se 
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pode cometer os mesmos erros, pois esse projeto tem uma concepção inovadora 

e que traz novos paradigmas. Nesse sentido, acredito ser de extrema 

necessidade o entendimento dessa concepção, no sentido de ultrapassar as 

barreiras e promover a mudança necessária: a interação dos saberes. Daí a 

importância da quebra de paradigma e o enfrentamento das resistências. 

Edgar Morin, (2007, p. 564), ao tratar dos desafios da complexidade, nos mostra 

que a segunda revolução científica manifesta-se já na segunda metade do século 

XX, com a emergência das ciências que operam recomposições polidisciplinares, 

como a cosmologia, as ciências da Terra, a ecologia, a nova pré-história, “mas 

essa segunda revolução ainda não desencadeou um movimento epistemológico 

tão importante e profundo quanto o que foi provocado pela primeira revolução 

científica”.  

Nesse contexto, para compreender as consequências dessas revoluções, é 

importante utilizar os sentidos da complexidade considerando-a sobre o caráter 

daquilo que está tecido, ligado e também sobre a incerteza, estes assumidos 

como importantes desafios. Dessa forma, a dificuldade de interação dos saberes 

na Universidade da Floresta pode ser concebida pelos sentidos da complexidade 

na tentativa de juntar aquilo que está separado e que todos juntos possam 

enfrentar as incertezas. 

Ainda em entrevista, o deputado Henrique Afonso aponta outras dificuldades: 

É um projeto, têm um ideário e que está se buscando fazer na 
prática. O que é uma faculdade num curso de educação indígena 
que é bastante inovador? Como é que nós vamos trabalhar o 
curso de jornalismo, onde este curso tenha como foco as 
questões relativas à florestania? Do mesmo modo, um curso de 
medicina que valorize o chá, o que uma parteira faz, o que um 
seringueiro faz para curar uma dor de cabeça ou um problema de 
fígado. Como compreender isso? Como chegar a isso? Nós 
sabemos que essas são as maiores dificuldades e aí vai se 
construindo laboratórios. Nossa preocupação é que ali vá se 
construindo espaços, vá se colocando equipamentos, se 
equipando grandes laboratórios e não se coloque também como 
sujeitos aqueles que sempre estiveram fora desses laboratórios, 
que são as pessoas que estão diretamente na floresta. A maior 
dificuldade para mim é essa. Essa dificuldade pode traduzir-se em 
outras dificuldades como consequência, porque essa 
Universidade foi concebida para dar resposta a uma demanda da 
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sociedade e dar resposta a um problema que é de dimensão 
internacional, mundial, que são os problemas que o meio 
ambiente está enfrentando. Nós temos que cumprir nossa parte. 
Não queremos que os Estados Unidos, outros países da Europa, 
grandes nações do primeiro mundo venham querer dizer como 
nós devemos fazer para aproveitarmos a riqueza da nossa 
Amazônia, a riqueza do conhecimento do povo amazônida e o que 
fazer para conservá-lo. Nós é que temos que buscar as respostas 
porque estamos interagindo diretamente com essa floresta, com 
essa biodiversidade. E a resposta é exatamente com iniciativas 
como essa na área de ciência e tecnologia. Ciência não existe só 
na universidade. Ciência existe dentro da floresta. Tecnologia não 
existe só na universidade, existe também na floresta. Se 
desenvolvermos essa concepção com bastante clareza eu não 
tenho dúvida de que poderemos construir o melhor modelo em 
termos de ciência e tecnologia produzida a partir dessa ótica da 
valorização do reconhecimento das nossas populações 
tradicionais. 

São perceptíveis nas palavras do deputado certas preocupações no que diz 

respeito ao perfil dos cursos, que eles devem ter como foco questões 

relacionadas à florestania e também o reconhecimento dos saberes da floresta 

extraídos de quem vive nela e pelo que ela oferece. Destaca como outra 

preocupação os novos espaços que vão sendo construídos e equipados, a 

exemplo, os laboratórios, e que neles não haja espaço para as pessoas que 

habitam na floresta. Suas preocupações transformam-se em dificuldades, pois 

relata ainda que a Universidade foi concebida para dar respostas a uma demanda 

da sociedade  e que  ciência e  tecnologia  não existem só dentro dela, mas 

também dentro da floresta. 

Para essas indagações considero importante uma mudança de pensamento de 

todos aqueles que fazem a universidade em seus diferentes papéis. A frase 

clássica de Montaigne “mais vale uma cabeça bem-feita do que uma cabeça 

cheia” é um bom exemplo a ser seguido. Morin utilizou-a como ponto de partida, 

incorporando as bases de um projeto para a educação do futuro através de oito 

jornadas temáticas transdisciplinares que refletiram sobre o mundo, a terra, a 

vida, a humanidade, a arte, a história, as culturas adolescentes e o próprio 

conhecimento. Como bem ilustra Edgard de Assis Carvalho (2003), as jornadas 

temáticas nos oportunizam visualizar que os obstáculos não são intransponíveis, 

contudo, qualquer reforma do ensino requer uma revolução do pensamento. 
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Baseando-se nessas jornadas, a Universidade da Floresta terá o desafio de 

transformar o que está formado em função de uma educação planetária.  

Como proclama Carvalho (2003, p. 70), “a educação do futuro deverá exigir um 

esforço transdisciplinar capaz de rejuntar arte, ciência, espiritualidade e, com isso, 

romper a oposição entre sistemas naturais e culturais”. Dessa forma, acrescento 

aqui que esse esforço também seja exigido para reunir a floresta, a academia, o 

médico, o seringueiro, o enfermeiro, a parteira, o indígena e que, em interação, se 

proclame uma educação pautada na sustentabilidade e na preservação do 

patrimônio cultural da humanidade. 

Com relação à articulação entre os três componentes da Universidade da Floresta 

e suas dificuldades, o deputado Henrique Afonso acrescenta que: 

os três componentes estão inseridos no tripé que faz parte das 
funções precípuas da universidade: que é o ensino, a pesquisa e 
a extensão. O que muda aí, na verdade, são as múltiplas 
responsabilidades que vão se dar no exercício da efetivação de 
cada um dos componentes. O CEFLORA é responsabilidade do 
estado para desenvolver a transferência de tecnologia, a parte 
que a gente chama na universidade de extensão. O IB fica na 
responsabilidade da própria universidade e a UFAC Floresta 
também. Isso não é muito fácil por causa dos interesses políticos 
e pessoais, por vezes, antagônicos e que precisamos superar. 
Isso é uma grande dificuldade que estamos enfrentando. Mas 
dentro do contexto que a Universidade da Floresta está 
vivenciando hoje, pelo que tenha conhecimento, tem enfrentado 
dificuldades por conta hoje da morosidade que tem na realização 
dos concursos públicos. Nós temos observado e os cursos 
começam a reclamar, principalmente, a parte de estrutura. O 
Instituto da Biodiversidade também ainda é vítima da burocracia 
da Universidade porque depende de resolução do Conselho 
Universitário. A maior dificuldade que a Universidade da Floresta 
hoje enfrenta é porque ela está dentro de uma estrutura que tem 
desenvolvido a reprodução e produção do conhecimento do ponto 
de vista tradicional e eu tenho dito que a UNIFLORA já está se 
destinando para a sua autonomia e ela só vai poder ser a 
Universidade da Floresta na sua essência quando ela for 
autônoma e ela está caminhando para isso. Não tem outro 
caminho que ela deva tomar. Por exemplo: para tomar decisão 
que o IB funcione, fica dependendo do conselho universitário e 
para mim onde poderá ter a produção do que é mais novo em 
termos de novos paradigmas dos novos conceitos que tem nessa 
universidade, tem que partir do IB, que é onde está a produção da 
pesquisa, o desenvolvimento da pesquisa e o desenvolvimento da 
pós-graduação, e isso vai refletir no ensino e vai refletir inclusive 
no CEFLORA. O CEFLORA vai realizar a transferência das 
tecnologias do conhecimento que foram produzidas na pesquisa. 
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Tem que ter essa interatividade. Isso deve influenciar no processo 
ensino-aprendizagem e é o que nós esperamos da interface entre 
esses três componentes. Isso vai nos dar uma unidade dialética 
de produção do conhecimento que possa realmente ter um efeito 
prático e transformador na realidade não só local, mas que possa 
produzir também para a humanidade. A nossa ideia é que 
possamos interagir com o Ministério de Comunicação e a 
Universidade da Floresta tenha um rádio e uma televisão para que 
possa, através desses meios e da Internet, estar participando do 
processo de produção do conhecimento no mundo e nada melhor 
que a UNIFLORA ou o próprio Centro de Biotecnologia da 
Amazônia. O Pará tem tido sua experiência nessa área, Roraima 
também. Não é só o Acre que está vivenciando isso e nós 
precisamos compartilhar esse conhecimento para o mundo. Nós, 
aqui na Amazônia, é que temos que conhecer essa 
biodiversidade, desenvolvermos grandes teses, grandes 
dissertações, produções de textos e estamos produzindo nossos 
saberes, produzindo e pesquisando, produzindo e ampliando isso 
para o mundo. E esse algo novo tem que ser produzido, mas 
precisa absorver esse ideário. Se não absorver esse ideário nós 
cairemos na vala comum, estaremos fazendo a mesma coisa. A 
Universidade da Floresta não veio para fazer a mesma coisa. Veio 
para quebrar paradigmas, conceitos, e tem um grande desafio. 
Vem imbuída de um propósito muito forte de quebra de 
paradigmas, de conceitos e, acima de tudo, está envolvida num 
processo transformador da realidade, da sociodiversidade do lugar 
e da conservação dessa sociodiversidade que tem a sua 
essencialidade nas populações tradicionais com a sua riqueza 
tropical, com seus conhecimentos, com seu modo de ser. Nós 
temos riquezas extraordinárias que precisam realmente ser 
levantadas, valorizadas e, acima de tudo, temos que ter um banco 
de dados de controle não só da universidade dentro da sua 
concepção tradicional. Mas um banco de dados que tenha sob 
controle o conhecimento também. 

Considerando essa análise do deputado Henrique Afonso, reconheço que essas 

dificuldades precisam ser superadas para que o caminhar dessas ações tenham 

melhores resultados, mesmo sabendo que não é uma tarefa fácil. Cada um dos 

três componentes que integram a estrutura da Universidade tem importantes 

funções e as ações executivas de cada um deles certamente serão as referências 

da instituição, mas para isso é preciso uma maior compreensão daquilo que foi 

proposto inicialmente no projeto. O gerenciamento do CEFLORA pelo governo do 

estado necessita de um maior diálogo com o Campus Floresta para que juntos 

possam traçar metas de trabalho, contribuindo simultaneamente um com o outro. 

O fato de ser gerenciado por outra instância não significa que tenha de caminhar 

de forma isolada, afinal, como um importante componente, tem que ser 

reconhecido como tal.  
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Outras preocupações expressas pelo deputado Henrique Afonso dizem respeito 

ao funcionamento do Instituto da Biodiversidade que, segundo ele, ainda está 

preso às burocracias da UFAC e inclusive de resoluções do Conselho 

Universitário. O fato é que o não funcionamento do IB devido à não conclusão de 

seu espaço físico, como dito anteriormente, tem gerado grandes expectativas 

para toda a comunidade acadêmica, inclusive com o processo de 

desenvolvimento da pesquisa. Quanto à ampliação do quadro de docentes 

através de concursos públicos, vem acontecendo dentro das necessidades 

apontadas pelas coordenações dos cursos, fortalecendo o referido quadro.  

Numa leitura do funcionamento do Campus Floresta aponto alguns 

encaminhamentos para que todos tenham uma melhor compreensão de suas 

proposições. Primeiro, considero de extrema importância que seja organizado um 

encontro com todos os professores e servidores para apresentar o projeto desta 

Universidade, pois muitos ainda o desconhecem, outros chegaram depois de sua 

implantação. Muitos não têm a clareza do que realmente ele propõe. De certa 

forma, isso dificulta o entendimento da missão e das estratégias da Universidade 

da Floresta, destacadas em seu projeto.  

Considero também necessário e importante um fórum com os discentes de todos 

os cursos, com o objetivo de que eles conheçam também as metas e a filosofia da 

Universidade onde estão inseridos e, a partir de então, após debates, algumas 

contribuições poderão ser dadas por eles durante o processo de formação. É 

fundamental que seja explicitada a estrutura curricular dos cursos pelas referidas 

coordenações, pois esses, ao serem implantados levaram em consideração os 

aspectos regionais.  

 Outro aspecto fundamental é a realização de um grande seminário com a 

participação de toda a comunidade civil organizada, para uma avaliação geral da 

Universidade da Floresta desde a sua implantação até o momento atual. Nesse 

seminário, deverão ser considerados os pontos positivos e negativos, os avanços 

frente ao que foi proposto, as maiores dificuldades e resistências.  Enfim, que seja 

rediscutida a concepção da Universidade da Floresta e os encaminhamentos que 

deverão ser tomados para a definição de estratégias. Desse modo, juntos 
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poderão apontar novas alternativas para um melhor desempenho da instituição 

enquanto espaço de formação, pesquisa, extensão e principalmente de interação. 

Um dos pontos importantes a ser considerado nesses encontros diz respeito aos 

valores da nossa região. Comungo com o deputado Henrique Afonso ao dizer que 

nós da Amazônia é que temos que conhecer a fundo nossas riquezas e 

desenvolver grandes trabalhos como teses, dissertações, produções de livros, 

artigos e textos. Assim, estaremos produzindo nossos saberes e divulgando em 

diferentes lugares. Para esse fim, é necessário que absorvamos o ideário de fazer 

algo novo e, se não nos dispusermos a isso, ficaremos estagnados, fazendo a 

mesma coisa. A Universidade da Floresta veio para propor novas ações, quebrar 

paradigmas, conceitos. E esse é seu grande desafio. 

Durante as visitas realizadas no Campus Floresta no início do ano de 2007, ainda 

em funcionamento ao término do segundo semestre do ano anterior, pude 

observar, através de conversas com alguns professores e alunos, que a 

Universidade da Floresta ainda é concebida como extensão da UFAC. A razão 

social da instituição e as normas regimentais são oriundas da Universidade 

Federal do Acre, e isso de certa forma acaba fazendo com o que o Campus 

Floresta tenha o mesmo sentido da UFAC. Daí a importância de minhas 

proposições descritas acima. Vale ressaltar que o diferencial em seu projeto se dá 

justamente pelas novas propostas dos cursos implantados e pela inserção dos 

saberes dos povos da floresta. Essa visão é também assinalada pelo professor 

Cleidson Rocha (2008), quando destaca que:  

tem algumas questões que precisam ser pontuadas dentro dessa 
situação do uso e da disseminação dos conhecimentos 
tradicionais dentro da academia ou vice-versa. Primeiro, a 
Universidade da Floresta no plano prático tem sido até agora 
apenas uma extensão da Universidade Federal do Acre. O que ela 
tem de novo é o conceito, mas as regras institucionais são as 
mesmas, as leis são as mesmas, as resoluções são as mesmas. 
A Universidade Federal do Acre não absorveu nesse projeto de 
expansão a visualização do novo horizonte que esse projeto 
pretende levar para a Universidade. Não houve modificações das 
regras institucionais. Os professores são concursados para áreas 
específicas, as estruturas curriculares são rígidas até certo ponto, 
o regimento interno da instituição está em reformulação, mas 
ainda prevalecem as regras rígidas da academia, de tal maneira 
que levar o conhecimento tradicional para dentro da instituição 
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ainda é um horizonte a ser perseguido. Falta nas estruturas 
curriculares o lugar para o desenvolvimento de propostas 
alternativas de conhecimento. Bem, se pode pensar de buscar 
isso através da extensão e, para isso os profissionais da 
Universidade teriam que ter uma relação muito estreita com a 
comunidade. E isso ainda não se dá no Vale do Juruá, porque a 
maioria dos professores que chegaram para desenvolver as ações 
da Universidade da Floresta são pessoas de fora, de outros 
estados, do sul do país, do centro-oeste. São pessoas novatas na 
área e não têm a inserção necessária com as comunidades para 
poderem estabelecer uma comunicação produtiva. Essas pessoas 
ainda estão num movimento de saber quem são esses 
profissionais, o que eles querem nas comunidades, o que eles 
querem para as comunidades? Tem muitas interrogações que 
obviamente podem se dissolver na medida em que exista, de fato, 
um engajamento, uma sintonia, uma aproximação e que não é do 
dia para noite que vai se desenvolver esse tipo de relação entre 
os profissionais da Universidade e as comunidades, ou as 
comunidades e a Universidade, tendo em vista a rigidez das 
normas institucionais, a situação dos professores, dos 
profissionais que estão chegando lá e que a comunidade não 
conhece e, portanto, não interage. Não tem ainda uma relação, 
aliás, tem uma relação de desconfiança. Quem são essas 
pessoas, o que elas querem aqui, pra que vieram, o que vêm 
buscar, e isso leva um tempo para ser superado. Assim, a 
proposta, a filosofia da troca de saberes está sendo amadurecida 
e ainda não se vislumbra, apesar de alguns professores irem para 
suas excursões e voltarem triunfantes, dizendo que 
estabeleceram relações, de fato na prática, ainda está distante da 
gente ver o resultado de um embrião que precisa ser ainda 
fecundado com mais garantia. Por enquanto está muito na ideia e 
em ações pontuais, mas ainda não é uma filosofia da casa, ainda 
não está sendo praticado de fato.  

 

Diante da fala do professor Cleidson Rocha, a inserção do conhecimento 

tradicional na academia é o grande desafio dessa instituição, mas algumas 

questões precisam ser pontuadas. Segundo ele, as estruturas curriculares 

precisam absorver um espaço para o desenvolvimento de propostas alternativas 

de conhecimento e que isso pode ser feito através da extensão. Ressalta que é 

necessária uma relação mais próxima entre instituição e comunidade. Isso não se 

efetivou ainda pelo fato de alguns professores serem de outras regiões do país, e 

por conta disso desconhecem essas comunidades e aos poucos é que vão 

estabelecendo uma comunicação mais direta. Nesse sentido, comenta ainda que 

a filosofia da troca de saberes está sendo amadurecida, apesar dos esforços e 

tentativas de alguns professores colocarem em prática tal filosofia. 
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Ao que foi apontado pelo referido professor, acrescento que mesmo os 

professores que fazem parte da instituição por mais tempo e que são da região, 

precisam absorver a concepção da Universidade da Floresta, precisam estar 

abertos para perceber e aceitar as mudanças que ela trouxe e estabelecer 

também um diálogo mais próximo com as comunidades, buscando alternativas 

para esse fim. 

Tratando-se da articulação entre os três componentes da Universidade da 

Floresta, o professor Cleidson Rocha relata que ainda é muito incipiente, 

considerando que:  

O CEFLORA é um braço importante da Universidade, mas como o 
CEFLORA é institucionalmente ligado ao Governo do Estado, 
administrado pela Secretaria de Educação com indicação de seus 
quadros, dos seus dirigentes através de cargo de confiança o que 
faz com que esse componente da Universidade da Floresta não 
tenha uma relação com a Universidade. Tem um trabalho paralelo, 
produtivo, tem tido muitos cursos para as pessoas que precisam, 
geração de emprego e renda através da formação, tudo isso se 
noticia que esteja acontecendo no interior do CEFLORA, mas a 
Universidade não tem participação nisso, na definição dos cursos, 
na utilização dos recursos humanos da universidade que não são 
requeridos, ou seja, o CEFLORA tem tido autonomia pra construir 
o seu quadro, definir sua filosofia, definir os seus cursos, mas sem 
o diálogo com a Universidade da Floresta e da mesma maneira a 
Universidade da Floresta tem os seus cursos,  tem os seus 
programas de extensão, tem o desenvolvimento de suas 
pesquisas sem comunicação com o CEFLORA. Com relação ao 
Instituto da Biodiversidade, que seria o espaço da 
institucionalização de pesquisas na região para além dos 
profissionais da Universidade da Floresta, os pesquisadores que 
chegassem, que pudessem se relacionar através do IB com a 
região, também não se deu ainda porque o IB tem um regimento 
interno que ainda não foi formalizado, aprovado totalmente, e se 
encontra em um momento de discussão, momentos muito 
pontuais que, aliás, no último ano, 2008, não aconteceu nenhuma 
ação, nem da Universidade, nem da sociedade civil, para poder 
acionar o Instituto da Biodiversidade para que ele comece a 
funcionar. É uma ideia ainda bastante apagada e uma ideia com a 
qual as pessoas têm dificuldade de saber qual é a real função do 
IB. Vamos dizer assim, acolher os pesquisadores da área e dar a 
eles condições de desenvolverem as pesquisas na região que era 
essa a ideia, e se essa é a ideia, as pessoas estão fazendo as 
pesquisas que estão fazendo, os profissionais da Universidade 
sem esse aparato do IB. E os pesquisadores de outras regiões 
que estão chegando na região do Juruá para fazerem suas 
pesquisas, estão amparados pelos seus Institutos de pesquisa, 
pelas suas agências, mas não pelo IB. O IB por enquanto ainda é 
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uma ideia a ser perseguida, embrionária, tanto no plano das 
definições de suas funções, como também no plano físico, porque 
não existe ainda espaço físico para o IB, não existe ainda corpo 
técnico para o IB, muita coisa ainda tem que ser buscada e 
perseguida para o Instituto da Biodiversidade poder funcionar.  

Vemos no discurso acima mais uma vez a importância da interação entre 

CEFLORA e Campus Floresta já explicitado anteriormente, e fica claro que a 

efetivação desse entendimento fortalecerá cada vez mais as ações da 

Universidade consolidando aquilo está proposto. Quanto ao Instituto da 

Biodiversidade, ele só será efetivado de fato quando for concluída a construção 

do espaço físico para o seu funcionamento e consequentemente também em 

interação com os outros dois componentes. Quando o professor Cleidson se 

posiciona ao dizer que as pessoas têm dificuldades de saber qual a real função 

do IB, analiso que seja pela falta de conhecimento do que está proposto no 

projeto de implantação da Universidade da Floresta. Reafirmo mais uma vez a 

necessidade de divulgar para toda a comunidade quais as intenções dessa 

Universidade, por que ela foi implantada na região do Alto Juruá e por que 

apresenta uma proposta diferenciada das demais instituições. É preciso ter 

clareza dessas indagações e de muitas outras que virão à tona. 

 O ex-reitor da Universidade Federal do Acre, professor Jonas Filho, compartilha 

em parte de algumas preocupações ao destacar que: 

A ideia da “Universidade da Floresta” pouco avançou. Tão 
somente os projetos pedagógicos têm apontado para um modelo 
ensino-aprendizagem diferente do modelo até então praticado, 
mas é preciso muito mais. A maior dificuldade talvez esteja ligada 
à cultura tradicionalmente aplicada e ligada a cada um de nós, 
antigos e recém-contratados, que ainda não conseguiu descobrir 
como fazer esse novo funcionamento. Por outro lado, a legislação 
vigente não permite a mobilidade necessária para colocar em 
execução as novas práticas. Também não tem colaborado a 
visível ausência da integração entre os três atores principais: 
UFAC, Instituto da Biodiversidade e CEFLORA. Torna-se 
necessário e urgente uma retomada da discussão do processo de 
observância dos propósitos iniciais. Como vai, tendemos à 
mesmice rumo ao isolamento do qual nunca saímos. Lembrar que 
esse é um projeto social relevante que não deverá ter influência 
negativa ou indesejosa dos gestores e pessoas diretamente 
envolvidos. A pesquisa, fundamental nesse processo, que seria 
garantido pela participação de inúmeros pesquisadores da UFAC, 
da UNB, UNICAMP, entre outras instituições, de proposta 
concreta ainda nada apresentou.  É necessário, portanto, nesse 
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campo, retomar os debates no sentido da concretude dos 
objetivos propostos para a “Universidade da Floresta”. O que é 
preciso é mais e melhor, divulgar o conceito da “Universidade da 
Floresta” para que, cada vez mais, possamos ter aliados para a 
sua verdadeira implantação e consequente consolidação. 

Um dos pontos que considero importante na análise do professor Jonas Filho é a 

descoberta de mecanismos para o novo funcionamento do Campus Floresta. As 

dificuldades identificadas são nítidas e comungo com o referido professor da 

necessidade de uma urgente retomada na discussão do projeto, observando os 

propósitos iniciais, principalmente de compreender e divulgar o verdadeiro 

conceito da Universidade da Floresta. 

Dessa forma, pensar uma universidade que atenda às demandas da sociedade é 

preocupar-se com o destino dela, portanto, refiro-me a alguns mecanismos 

definidos por Conceição Almeida (2003 p. 35) que considero importantes para 

uma reflexão. Segundo ela, pensar a ciência como uma atividade humana, 

praticar uma ética do conhecimento, buscar as conexões existentes entre os 

fenômenos que queremos compreender e o seu ambiente maior, exercitar o 

diálogo entre os vários domínios das especialidades, buscar a 

complementaridade entre arte, ciência e literatura, transformar nossos textos 

científicos em linguagens que ampliem o número de interlocutores da ciência 

talvez seja um bom exercício para religar nos conhecimentos, nas teorias e na 

ciência os laços indissociáveis da teia da vida. Isso nos ajuda de certa forma a 

refletir sobre nossas práticas e perceber a realidade na qual estamos inseridos. 

Considero ainda que a reforma do pensamento e do ensino poderá propor novas 

iniciativas aos profissionais na busca de alternativas em religar os saberes ora 

fragmentados e, ao mesmo tempo, fortalecer a interação. Refiro-me, portanto, 

mais uma vez, a Morin (2006), quando afirma que não se pode reformar a 

instituição sem uma prévia reforma das mentes. A reforma do pensamento exige 

a reforma da universidade. Nesse olhar, é necessário que cultivemos o exercício 

do pensamento complexo no ato de envolver, acolher, oferecer e receber o que 

pode ser compartilhado, renovando os espaços com novas ações. 

Para que a Universidade da Floresta possa propagar sua missão, além de suas 

ações e os saberes produzidos pelas populações tradicionais, proponho a 
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organização de uma cartilha envolvendo docentes e discentes como 

elaboradores, juntamente com os povos da floresta. Essa cartilha será o produto 

da interação efetiva dos conhecimentos científicos e tradicionais, e servirá de 

material a ser divulgado nas redes de ensino, tanto presencial como a distância, 

além de ser disponibilizadas em bibliotecas e outras instituições.  

Assim, com essas iniciativas e ações apontadas no decorrer deste trabalho, 

acredito que poderemos realmente colocar em prática o que estabelece a missão 

e estratégias da Universidade da Floresta, além de buscar a compreensão de que 

essa instituição tem um papel fundamental a ser desenvolvido tanto dentro como 

fora dela, disseminando os conhecimentos na formação, no ensino, na pesquisa e 

na extensão. Proponho ainda que essas alternativas e estratégias sejam alvo de 

estudos mais aprofundados de doutoramento, com base nos saberes desses 

povos e fundamentados por teóricos que poderão contribuir com o 

desenvolvimento desse estudo.  

Apontamos para o esforço de mantermos o diálogo entre as comunidades 

tradicionais e universidade, por acreditarmos ser um caminho que estreita as 

bifurcações e pode levar a um varadouro de saberes profícuos para a formação e 

desenvolvimento da região, do país e com impactos internacionais, seja naquilo 

que aponta para o desenvolvimento sustentável, no que embala o 

socioambientalismo acreano e a florestania tanto almejada por todos nós 

humanos e, principalmente, pelos que habitam na floresta.  

Investir no saber como aprender, como fazer pesquisa, como comunicar-se com o 

outro, como ensinar, como raciocinar e intervir de modo interdisciplinar é uma das 

metas que proponho. É nisso que acredito e que procurei mostrar a você durante 

esse percurso pelos varadouros de uma nova ideia, uma nova atitude de vida e 

de produção de conhecimento, no olhar de uma universidade que pode se tornar 

uma grande instituição e referência para a nossa Amazônia e para o mundo. 
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ANEXO - 1 

 

Instituições representadas no Seminário 

A Universidade do Século XXI na Floresta do Alto Juruá 

- Cruzeiro do Sul – 2003 

 

1. Jardim Botânico de New York 
2. Universidade Federal do Acre – UFAC 
3. Instituto de Meio Ambiente do Acre – IMAC 
4. Secretaria de Educação Superior – SESU/MEC 
5. Assessoria Especial do Ministério da Ciência e Tecnologia - MCT 
6. Universidade de Brasília – UnB 
7. Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA 
8. Universidade Federal de Viçosa – UFV 
9. Instituto de Desenvolvimento Sustentável  Mamirauá – IDSM/MCT 
10. Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia – INPA/MCT 
11. Museu Paraense Emílio Goeldi – MPEG/MCT 
12. Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis –  
      IBAMA/MMA  
13. Universidade Estadual de Campinas 
14. Fundação Nacional de Saúde – FUNASA 
15. Conselho Consultivo do Parque Nacional da Serra do Divisor 
16. Gabinete do Governador do Estado do Acre 
17. Gabinete do Senador Tião Viana  
18. Gabinete do Senador Sibá Machado 
19. Gabinete do Senador Geraldo Mesquita 
20. Gabinete da Deputada Federal Perpétua Almeida 
21. Gabinete do Deputado Federal Henrique Afonso 
22. Secretaria de Estado de Educação – SEE 
23. Secretaria de Estado de Produção Familiar e Extrativismo – SEPROF 
24. Secretaria de Estado de Agropecuária – SEAP  
25. Secretaria de Estado de Assistência Técnica e Extensão Rural - SEATER 
26. Secretaria de Estado de Cidadania e Assistência Social – SECIAS 
27. Departamento Estadual de Água e Saneamento – DEAS 
28. Núcleo de Tecnologia Estadual 
29. Hospital Geral de Cruzeiro do Sul – AC 
30. Secretaria Municipal de Agricultura 
31. Câmara Municipal de Cruzeiro do Sul – AC 
32. Câmara Municipal de Porto Walter – AC 
33. Câmara Municipal de Guajará – AM  
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34. 61 Batalhão de Infantaria e Selva – 61 BIS 
35. Polícia Militar de Cruzeiro do Sul 
36. Corpo de Bombeiros de Cruzeiro do Sul 
37. Procuradoria Estadual 
38. Fórum da Comarca de Cruzeiro do Sul  
39. Pastoral da Juventude/Diocese do Juruá  
40. União dos Jovens Secundaristas – UJS 
41. Sindicato dos Trabalhadores Rurais – STR de Cruzeiro do Sul 
42. Escola Estadual Craveiro Costa 
43. Associação dos Seringueiros da Reserva Extrativistas do Alto Juruá – ASAREAJ 
44. União da Juventude Socialista – UJS 
45. Rádio Verdes Florestas  
46. Jornal Voz do Norte 
47. Rádio AM e FM Juruá 
48. Jornal Página 20 
49. TV A Gazeta 
50. TV Tuxi 
51. Grupo Indígena NUKINI – Mâncio Lima 
52. AMAZONLINK 
53. Grupo de Pesquisa e Extensão em Sistemas Agroflorestais do Acre – PESACRE  
54. Conselho Indigenista Missionário – CIMI 
55. Sindicato dos  Moto-Taxistas  
56. Associação dos Seringueiros e Agricultores do Rio Liberdade – ASARIL 
57. Sindicato dos Trabalhadores de Educação do Acre – SINTEAC 
58. Sindicato dos Trabalhadores de Saúde do Acre – SINTESAC 
59. Conselho de Movimentos Populares – CMP 
60. Cooperativa das Associações dos Seringueiros e Agricultores do Vale do Juruá –  
      CASAVAJ 
61. Escola Estadual Craveiro Costa 
62. Escola Estadual Professor Flodoardo Cabral 
63. Instituto de Ensino Superior, Ciências e Tecnologias do Vale do Juruá 
64. Escola Estadual Mustafa de Almeida Tobu 
65. Secretaria de Educação de Guajará – Amazonas 
66. Escola Estadual Barão do Rio Branco 
67. Escola Estadual Valério Caldas de Magalhães 
68. Escola Estadual Oswaldo D’Albuquerque Lima 
69. Escola Divina Providência 
70. Escola Estadual Rêgo Barros 
71. Escola Estadual Hugo Carneiro 
72. Escola Estadual Professora Quita 
73. Pré-Escolar Beija- Flor 
74. Escola José Carlos 
75. Escola Estadual Antônio de Oliveira Dantas 
76. Escola Estadual Manoel Braz de Melo 
77. Escola Estadual Borges de Aquino – Porto Walter- Ac 
78. Escola Estadual Artur Lebre 
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79. Escola Estadual Dom Henrique Ruth 
80. Escola Estadual São José 
81. Escola Estadual Antônio de Barros Freire 
82. Escola Estadual Padre Alfredo Nuss 
83. Escola Presbiteriana 
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ANEXO - 2 

 

Ministério do Meio Ambiente 

Portaria Interministerial nº 132, de 17 de maio de 2005 
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