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Resumo: Este estudo retrata por meio da fotografia a cultura de uma comunidade rural 
integrada por famílias agrícolas ribeirinhas da Amazônia. Enfatiza-se a importância do 
uso da fotografia para as pesquisas sociais, em seus valores conceituais e contextuais 
expressos nos registros fotográficos de seu cotidiano culural para uma compreensão do 
real modo-de-ser-vida e processos de desenvolvimento da comunidade diante das 
interculturalidades do espaço/tempo que se faz presente na realidade social rural. 
Verifica-se a linguagem fotográfica e suas formas de composição imagética no que tange 
a significação e re-significação de sua identidade, imaginário, memória, e 
sustentabilidade. 
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Introdução

Apresenta-se estudo social e imagético de famílias agrícolas ribeirinhas da Amazônia 
quanto a características identitárias culturais intrínsecas do seu modo-de-ser-vida em 
interatividade com o entrecruzamento linguístico e cultural em relações provenientes de um 
tempo/espaço distinto.

O estudo das comunidades rurais, de estilos de vida, modernização, subordinação da 
agricultura à indústria, integração dos setores rurais e urbanos, e sua organização para os 
enfrentamentos políticos, ainda tiveram pouco destaque nas pesquisas brasileiras. 
Predominam grandes situações agrárias e agrícolas, não resolvidas. Em pesquisas pouca 
ênfase se deu às formas de organização da pequena agricultura como uma atividade 
econômica, sua logística de distribuição, a integração com o setor industrial/comercial, e suas 
condicionantes como elementos do espaço em que se determinaram mudanças e 
transformações.

É neste momento ímpar que se insere este estudo em sua temática central: captar o 
amazônida, e apreender a percepção deste, e do mundo que o cerca (paisagem construída por 
ele mesmo), em imagens retratadas de seu cotidiano em determinado espaço/tempo no seu 
‘modo-de-ser-humano-trabalho-agricultor’, a fim de propiciar características essenciais que 
subsidiem ‘o pensar’ políticas públicas voltadas às particularidades do meio rural na 
Amazônia.

Parte-se do pressuposto em Barthes (2000) de que a imagem fotográfica é a reprodução 
mais fiel da realidade, subentende-se que a interpretação propiciada pela significação de tais 
imagens pode atuar como instrumento para análise de traços culturais ‘tradicionais’ de um 
‘modo-de-ser-amazônida’, como registro etnográfico e como valor significante de traços 
identitários.
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O processo de significação e re-significação de uma identidade aqui esboçado busca 
influenciar no refletir acadêmico e no do amazônida, interferindo em seu entendimento de um 
determinado modo de vida; e, ao mesmo tempo, mostrar a fotografia como possibilidade de 
análise a ser utilizada pela pesquisa social para embasar projetos sociais e no traçado 
operacional de políticas públicas.

A temporalidade do sujeito na fotografia – esta, livre de tempos e espacialidades - é, 
portanto, uma sobreposição de tempos e espaços registrados, singulares, porém comuns a 
uma temporalidade social universal. A fotografia em acordo a Dubois (1990) altera a inserção 
do sujeito no mundo quando como representação social sobre o real apreendido e, 
consequentemente, como fundamento deste. O sujeito passa a vivenciar o mundo pela 
visibilidade que a apreensão fotográfica permite por meio de relações imaginárias que o 
situam em uma homogeneidade padronizada do mundo, e, ao mesmo tempo, paradoxalmente, 
permitem situá-lo em sua particularidade e singularidade.

Fotografia, imagem e cultura

Todo espaço e tempo possuem suas representações específicas, suas linguagens próprias, 
que os caracterizam, diferenciam e marcam a historicidade do homem. O espaço geográfico 
de uma cidade, sua paisagem, sua população, sua arquitetura, sua cultura, são micro-
linguagens que mostram as identidades sociais, econômicas, ambientais, culturais e temporais 
do espaço determinado, ou seja, contextualizam-no imageticamente.

Os estudos na dimensão imagética pelas ciências sociais se iniciaram pelo interesse em 
descobrir-se novas perspectivas teórico-metodológicas à construção de conhecimento. Os 
primeiros registros mostram imagens como ilustrações de textos e/ou como documento da 
‘realidade objetiva’ e, aos poucos, sua importância em captar o ‘instantâneo’ da pesquisa, 
passou a fazer registros mais profundos, engendrando significados culturais.

Além de fixar um alto valor às pesquisas pelo poder de representação e de significação, a 
utilização de imagens também possibilitou uma redefinição nas relações sociais entre os 
pesquisadores e seus sujeitos, determinando uma participação mais ativa nas pesquisas, antes, 
mera observacional, para a produção de resultados mais tangíveis pela interação; não só, com 
os pesquisados, mas também com seus ‘produtos’ e seus contextos históricos; ato que 
suprimiu possíveis oposições de subjetividade e objetividade que ocorriam em determinadas 
pesquisas.

Nesta perspectiva, Veiga-Neto (2002, p.67) aborda que, “o ‘olhar’ lançado sobre as 
imagens não é isento, justamente porque, é o ‘olhar’ que se lança sobre o mundo social que o 
constitui; não por refletir as imagens cotidianas como realidades transcendentais e 
totalizantes, mas sim porque permitem enxergar o que as compõe, formadas por fragmentos 
de trajetórias e em alterações de espaços, percursos e enunciados de seus praticantes do / no 
espaço / tempo do qual elas são compostas e que também as compõe”. O que reafirma-se em 
Coltro (2000, p.40): “...identificar características típicas a partir das experiências diretas e 
imediatas que delas se pode ter, pressupondo-se que tais características permanecerão as 
mesmas”.



Trata-se de olhar para as imagens cotidianas não como ‘espelho’, em um lugar outro, onde 
não se encontra, pois não se é parte da imagem refletida; mas olhar nelas, o que é 
‘visivelmente normal’, aniquilando a possibilidade de o outro existir diferente das certezas 
ilusórias; buscando nessas imagens uma ‘lâmpada’, capaz de iluminar um único caminho 
possível, para as múltiplas possibilidades de existir; que Skliar (2003) a chama de 
“temporalidade disjuntiva”, na qual o outro existe na imagem produzida, porém em 
temporalidade diferente daquela que se insiste em lhe impor, por meio de um olhar totalizante 
e centralizador.

Não se trata, portanto, de aceitar, respeitar, excluir ou incluir o indivíduo; contudo, 
perceber a sua possibilidade de ser em outro tempo, seu próprio tempo, carregado de tudo que 
o faz, construtor das imagens que compõe. E, diferente daquilo em que se constituem quando 
se lhes impõem uma ordem a qual devem se submeter.

Só é perceptível ao homem, às ciências, aquilo que lhes tem significado, que lhes é 
conhecido, que lhes é enquanto símbolo de seu presente ‘lugar’. Para adentrar em uma 
propriedade do desconhecido, denominada por Augé (1994) de um ‘não lugar’, e transformá-
lo em algo presente e consciente, que tenha um símbolo (imagem), um significado 
(conhecimento), e uma significância (valor), retrata-se imagens cotidianas desnaturalizando o 
‘olhar’ para além da cegueira moderna.

E é na situação ‘face-a-face’ (observação direta), do estar ali, presente num ‘não-lugar’, 
vivenciando com o outro, que o seu ‘modo-de-ser’ se torna consciente, e faz apreender 
diretamente sua relação social através de seus gestos, feições, trejeitos, etc; para assim 
retratar-se de forma mais semelhante possível, uma representação de suas imagens cotidianas, 
possibilitando uma maior e melhor, visão e compreensão do outro, sob um caráter 
intersubjetivo e social.

Assim, as imagens passaram também a significar as expressões reveladoras do imaginário 
social e, com análise interpretativa de suas representações, se caracterizaram como 
documentação visual indicadora do nível de expectativas da sociedade; tal conjectura gerou a 
necessidade do aprimoramento no âmbito do ‘olhar’ e do ‘interpretar’ a realidade expressa 
nas imagens.

Aprender a observar e interpretar culturas visuais passa a determinar os artefatos 
imagéticos como parte essencial da prática de pesquisa pela fusão entre o pensar (teórico) e o 
fazer (empírico). Esta existência em si mesma, das coisas e dos homens, para Laplantine 
(2003, p.11) “faz com que a realidade seja algo dado a ser percebido e interpretado”. 

É a natureza de cada forma imagética e sua cognição específica que propiciará resultados 
mais próximos da realidade pesquisada. As pinturas, os desenhos, a própria escrita, as fotos, 
os vídeos, como formas de expressão do imaginário social, contribuem para a reflexão de 
bases culturais, e assumem de acordo com suas formas, estilos, cores, suas linguagens.

Como tantas outras invenções e descobertas que o homem revelou para si e seu 
desenvolvimento, a partir do momento em que atingiu um domínio técnico sobre o registro 
imagético, passou a preocupar-se não apenas com uma simples representação ou o simples 
significado que aquela imagem identificava, mas também, com uma representação estética, 



que fosse mais bela e harmônica, e representativa, posto que os ‘símbolos’ ou ‘signos’ 
visuais, apresentavam um alto valor informacional que, se traduzido em palavras, demandaria 
grande tempo e espaço.

Lotman (1996) explicava que pela função mimética e pela integridade do retrato; por um 
lado, a fotografia expõe essa condição mágica da representação, que concebe a uma imagem 
a capacidade de substituir uma pessoa e de até mesmo poder se comparar e descrever sua 
identidade e seu próprio nome; por outro lado, a semelhança entre uma pessoa e sua imagem 
é concebida por uma pura convenção cultural, que dirige ao homem um valor, onde o ideal 
não contradiz o individual, pois se realiza nele e através dele.

Dentre tantas belas e perfeitas artes visuais, a fotografia foi considerada como um marco 
revolucionário para a história e para a vida social por ser o simulacro mais próximo da ideia 
perfeita de representação visual (enquanto registro documental e artístico) que gera 
verossimilhança direta com o objeto fotografado e a realidade em seu sublime poder de 
expressão imagética; a reprodução visual mais próxima da realidade a qual o homem 
conseguiu atingir, que ‘fala’ a ponto de recusar as palavras e exprime mais que simples 
aparências.

Imagens fotográficas retratam a história visual de uma sociedade, documentam situações, estilos 
de vida, gestos, atores sociais e rituais, e aprofundam a compreensão da cultura material, sua 
iconografia e suas transformações ao longo do tempo. Mais ainda, a análise de registros 
fotográficos tem permitido a reconstituição da história cultural de alguns grupos sociais, bem 
como um melhor entendimento dos processos de mudança social, do impacto do colonialismo e da 
dinâmica das relações interétnicas (Feldman-Bianco & Leite, 2006, p.199-200).

Cañizal (2004), informa que a fotografia faz ver este lado invisível das coisas, dos signos, 
faz perceber este lado reverso do mundo cotidiano, por uma intertextualidade das múltiplas 
significações de uma palavra ou de uma imagem, em uma determinada dinâmica social, seja 
por sua sintaxe, seja por sua semântica. A fotografia é impregnada de valores 
metalinguísticos, ou seja, é um recurso midiático capaz de revelar o lado comum, 
imperceptível, das coisas cotidianas, ou seja, por suas imagens refletidas a fotografia é capaz 
de esmiuçar e tornar perceptível, cada pequeno detalhe apreendido do vasto território da 
cultura pelas lentes da câmera fotográfica.

Neste ponto, a imagem fotográfica usa uma narrativa visual que comunica o relato 
etnográfico com a mesma eminência do texto escrito, assim, esta é a melhor forma de 
expressão imagética para a percepção dos atores sociais sobre suas transformações sociais e 
culturais e, de si mesmos, enquanto construtores de seu imaginário, ao se verem intérpretes 
de sua própria história diante de suas imagens do cotidiano.

Na era da reprodutibilidade técnica, a fotografia causou o maior impacto na história das 
iconografias do século XIX. Por ser a reprodução mais fiel e exata do real, além de seu 
potencial estético, expressa os sentimentos e as sensações que a imagem nela representa, de 
forma inusitada e surpreendente conduzindo seu observador a uma conscientização e a uma 
reflexão do que perceber.

A fotografia não apenas representa imageticamente o ‘instante’ preciso e transitório que 
capturou, pois engendra em sua representatividade, o tempo e o espaço detidos, a memória do 
acontecido, a significância de poder relembrar, reviver, ressentir tudo aquilo que já aconteceu. 



Essa é a magia da fotografia, é o seu mistério, seu encantamento, a imaginação; dar à 
memória uma precisão e verdade visuais nunca antes atingidas; como ressalta Ferrara (2001, 
p.24), “sensações e associações que despertam a memória das nossas experiências sensíveis e 
culturais, individuais e coletivas de modo que toda a nossa vivência passada e conservada na 
memória seja acionada”.

Fotografia é memória e com ela se confunde. Fonte inesgotável de informação e emoção. 
Memória visual do mundo físico e natural,  da vida individual e social. Registro que cristaliza, 
enquanto dura, a imagem – escolhida e refletida – de uma ínfima porção de espaço do mundo 
exterior.  É também a paralisação súbita do incontestável avanço dos ponteiros do relógio: é pois o 
documento que retém a imagem fugidia de um instante da vida que influi ininterruptamente 
(Kossoy, 2001, p.156).

A imagem fotográfica é um jogo imagético de memória, entre o passado e o presente, entre 
o real e o imaginário, entre o simulacro e a representação, que Barthes (2000) chama de 
‘princípio de aventura’, no qual se precisa perceber e interpretar o silêncio da imagem 
fotográfica e penetrar no mundo sensível da representação e da significação. Por este caráter 
único, a fotografia passa a ser entendida como um sistema de representação e de linguagem, 
capaz de propiciar infindas possibilidades de reconhecimento e interpretação a partir de uma 
determinada imagem.

Cada detalhe, cada elemento, e a forma como é representado imageticamente na fotografia, 
cria um exclusivo significado e valor, para cada olhar que lhe percebe, este, engendrado de 
visões, conhecimento e empirismo, marcado pela visão de mundo do observador. E, como 
cita Barthes (2000), as formas de percepção das coletividades humanas transformam-se ao 
mesmo tempo que seus modos de existência.

Ao aprofundar o olhar nas imagens fotográficas, percebe-se que os sujeitos revelados, 
raramente são o que parecem ser, posto que seja possível fazerem-se identidades anônimas 
por outras perfeitamente reconhecíveis.

Essa sensação, silenciosa, de desconstrução da imagem e deslocamento do imaginário, 
proporciona o encantador e inspirador momento, do reconhecimento do outro, e de si mesmo; 
imagens que não cessam o deleite do olhar, posto que sejam peculiares do inconsciente 
coletivo, e contemplam o drama e a experiência de vida.

A vida, no entanto,  continua e a fotografia segue preservando aquele fragmento congelado de 
realidade. Os personagens retratados envelhecem e morrem, os cenários se modificam, se 
transfiguram e também desaparecem... De todo o processo, somente a fotografia sobrevive, 
algumas vezes em seu artefato original, outras vezes apenas o registro visual reproduzido.  Os 
assuntos registrados nesta imagem atravessaram os tempos e são hoje vistos por olhos estranhos 
em lugares desconhecidos: natureza, objetos, sombras,  raios de luz, expressões humanas, por 
vezes crianças, hoje mais que centenárias, que se mantiveram crianças (Kossoy, 2001, p.156).

Para Benjamin, na análise de Feldman-Bianco & Leite (2006, p.22) é esta dimensão 
transcendental que engrandece o uso das imagens pelas ciências sociais, não apenas pela 
fotografia cumprir sua função útil, mas, por entender-se como modelo da ‘imagem dialética’, 
do ‘isolamento inalienável’ da ideia do pensamento. É por intermédio da fotografia, que se 
pode pensar na apropriação da história em sua forma; na apreensão do passado; no 
acontecimento, no ‘instante em que é reconhecido’.



A linguagem imagética, por sua subjetividade, além de ser analisada nos âmbitos sociais e 
históricos, exige também, uma análise semiótica, ou seja, uma análise por sua dimensão 
cognitiva, sua linguagem visual, pois, é desta forma, que melhor compreende-se o ‘lugar’ da 
imagem na consciência humana e na cultura e, as funções destas imagens como ícones na 
vida social.

Ao ler-se uma imagem, propõe-se observar primeiramente os detalhes identitários contidos 
na imagem e compreender os objetos revelados para obter uma melhor interpretação e 
adequação da imagem fotográfica ao contexto sócio-cultural que representam, assim, gerando 
a análise dedutiva e comparativa da fotografia, na qual descreve por expressões artísticas, 
sentimentos crenças e valores.

Fotografias apresentam o cenário no qual as atividades diárias, os atores sociais e o contexto 
sociocultural são articulados e vividos. Existem estudos sobre os detalhes tangíveis representados 
em fotografias que permitem a elucidação de comunicações não verbais (5) tais como um olhar, 
um sentimento, um sistema de atitudes, assim como mensagens de expressões corporais, faciais, 
movimentos (kinesics) e significados de relações espaciais entre pessoas (proxemics) e padrões de 
comportamento através do tempo (chrometrics) (Feldman-Bianco & Leite, 2006, p.199).

A imagem neste estudo, é principalmente utilizada como uma representação imagética do 
espaço das comunidades e seus modos de vida, por traços culturais visuais cujas 
características transcendem a representação linguística, na compreensão dos processos de 
simbolização dos universos culturais sociais da comunidade estudada em análise entre o 
visual representado e as interpretações culturalmente construídas sobre ele.

Figura 1: Campos do Tauá. (Foto por: Carolina Venturini)

Cotidiano: imagem, olhar, espaço/tempo

As imagens fotográficas da comunidade contribuem como produtos da experiência 
humana vivida pela própria comunidade, ampliando o diálogo entre nossos universos 
culturais, não mais se limitando apenas à documentação histórica e/ou à análise estética e 
técnica da imagem refletida, mas principalmente aos processos de significação e re-
significação da identidade da comunidade, produzidos por seus próprios atores sociais.



Neste estudo imagético e identitário no Ramal do Bom Jesus - Município de Santo Antônio 
do Tauá – Pará, as imagens se tornaram de significativa importância à interpretação das 
metáforas e ‘leitura’ do modo-de-ser-vida da comunidade. No processo de produção destas 
formas identitárias culturais se procurou a decodificação de conceitos e narrativas da 
comunidade no intuito de resignificarem-se diante de novos caminhos ao desenvolvimento.

O uso sistemático das imagens enquanto linguagem cultural como uma ferramenta às 
ciências sociais como objeto de percepção de uma realidade social contribuiu para este estudo 
do fenômeno social de desenvolvimento de uma comunidade rural possibilitando uma re-
significação de suas identidades e relações com o ambiente e suas estruturas sociais, bem 
como, os indivíduos constroem e transformam tais estruturas.

Figura 2: Pela estrada. (Foto por: Carolina Venturini)

As fotografias geram informações, leituras, narrativas visuais, que, juntamente com uma 
análise do contexto social, exploram significados do modo-de-ser-vida dos indivíduos e suas 
relações sociais. A percepção e interpretação deste modo-de-ser- vida por meio de seus 
contextos histórico-culturais visuais permite analisar também suas transformações no espaço/
tempo.

Uma importante característica da imagem fotográfica situa-se na sua capacidade de congelar um 
esquema da realidade que sobrevive à passagem do tempo (Bazin 1980). (p.205) Assim, a imagem 
fotográfica fixa um fato ocorrido em um momento determinado, preservando a imagem das faces, 
dos lugares,  das coisas,  das memórias,  dos fatos históricos e sociais. Dessa forma, a fotografia 
pode ser percebida como um espelho que possui uma memória (Holmes 1980; Kracauer 1980) 
(Feldman-Bianco & Leite, 2006, p.204).

Tais percepções leva-se a um mundo de signos, sentidos e significados, apresentados por 
descontinuidades presentes nas formas imagéticas e nos conceitos que delimitam as visões de 



mundo e o ethos da comunidade, assim, revelando-se o uso e a análise de imagens das 
transformações sociais neste estudo.

A construção da identidade se processa nas relações de interdependência entre distintos 
contextos culturais. É no entrelaçamento de elementos produzidos pela teoria social de 
comunidade e sociedade, que se constrói a identidade. A fotografia faz a luz revelar e relevar-
se de forma a se constituir elementos essenciais à sua capacidade de expressão e linguagem; 
pois, permite constantemente em sua contraposição observacional: luz/sombra, claro/escuro, 
quente/frio, denso/rarefeito, simetria/dissimetria, equilíbrio/desequilíbrio, na sua relação de 
vórtice em permanente movimento (caos), o cosmo e o microcosmo.

Ao se compor tais imagens procurou-se o intuitivo; as formas estéticas e subversivas do 
olhar - já intrínsecas na experiência fotográfica - revelaram-se não propositalmente. 
Procurou-se retratar as imagens e seus construtores, por se tratar de imagens de análise social, 
portanto, da relação do homem no espaço/tempo. As imagens quais não possuem construtores 
de si, expressam ações e construções inegáveis do mesmo, que se usa como representação do 
tal.

Figura 3: Ruas em rios. (Foto por: Carolina Venturini)

Acompanhando os cursos das “ruas d’água” formadas pelos rios amazônidas, encontra-se 
mata ciliar ainda preservada, a exemplo de uma pequena extensão de campos naturais ao 
norte do Município, conhecida como “Campos do Tauá”. Florestas secundárias formam a 
cobertura vegetal, substituindo a antiga Floresta densa, dos baixos platôs, da qual ainda 
restam alguns tratos preservados, resquícios do intenso uso do solo por cultivares itinerantes 
de espécies agrícolas de subsistência (milho, arroz, feijão e mandioca).

Adentrou-se no cotidiano daquelas pessoas, que devagar se entregavam aos registros.  Era 
assim, espontaneamente, que pretendía-se captar a essência de cada um deles, de cada gesto, 
registrando suas ações e reações. O intuito maior era deixar-se envolver pelo cotidiano deles, 
para que se pudesse expressá-lo com espontaneidade, uma forma de registrar o ‘modo-de-ser-
humano-agricultor’ daquela comunidade. As sensações, emoções e trejeitos eram 
demonstradas a todo instante, estivessem em relação com a comunidade, com o outro, e/ou 
consigo mesmo.



Descobrindo e desconstruindo imagens, desnaturalizando o olhar, enquanto construtores 
das imagens do cotidiano. Concordando com Monteiro (2001). Ver não significaria somente 
olhar. Necessitaria estar, e não apenas passar pelos espaços. Ver significaria tecer um lugar no 
não-lugar; observar a realidade que se apresentaria de forma complexa e inteira diante do 
olhar.

Desnaturalizar o olhar propicia uma reflexão acerca do olhar lançado sobre as imagens que 
o cotidiano do agricultor e sua família revelaram e, de como estas imagens se constituíam em 
reflexos do próprio ato fotográfico, consequentemente, subjetivo; uma percepção daquilo que 
nega-se do outro e ao outro, e que usa-se para transformar todos em um só; o que, poderia 
significar a intenção de tornar invisível ou “visivelmente normal” alguma situação, que, 
sendo antes visível, ‘incomodava’ ao olhar.

Figura 4: Sobre panelas e gatos. (Foto por: Carolina Venturini)

O exercício da reflexão acerca do olhar lançado sobre as imagens refletem a subjetividade 
do ato fotográfico sobre o outro observado - como um espelho, e permite perceber o reflexo 
dessas imagens, não como uma lâmpada capaz de iluminar caminhos, erguida sobre o 
princípio da racionalidade e da crença de que existe um sujeito transcendental e uma 
realidade transcendental, mas como um espectro possuidor de múltiplas cores e seus matizes 
e texturas, de sujeitos carregados de subjetividade, ao perceberem-se construindo as imagens 
na medida em que nela se constituíam.

Não há uma única espacialidade para o humano, onde se possa permanecer inatingíveis, 
onde pela invisibilidade do outro, se negue a si mesmo, enquanto variáveis de um espaço/
tempo praticado. A cultura de cada um enraíza-se em seu cotidiano de tal forma, que sobre 
quaisquer totalidades, é perceptível o encontro das múltiplas particularidades.

Percebeu-se o ‘modo-de-ser-humano-trabalho- agricultor’ desde a criança até os idosos; 
todos com relação a si próprios quanto em relação a seus próximos, seja como parte da 
família, da associação, ou da comunidade. Revelou-se suas ideias, seus valores, seus atos, até 
mesmo suas emoções, como produtos culturais de sua identidade dissolvidos em seus 
contextos culturais.



Crianças brincam, acima de tudo, mas desde cedo apreendem traços ‘tradicionais’ do seu 
modo-de-ser-vida, não que isto lhes seja algo imposto ou até mesmo perceptível de ser feito, 
mas são traços intrinsecamente repassados, pelo simples modo-de-ser-vida e pela observação 
da criança que em seu cotidiano acompanha a mãe (meninas) e o pai (meninos) nos afazeres 
domésticos ou de trabalho no campo, a vida na escola e as brincadeiras.

Figura 5: Ser criança. (Foto por: Carolina Venturini)

Os adolescentes, além do estudo, e das tarefas mais árduas na relação familiar, passam a 
apreender as relações com o ‘mundo externo’; os rapazes saem ao rio para pesca, a se divertir 
em mesas de bilhar e beber; outros saem ao comércio, e outros até à procura de trabalhos 
‘fora’; e as moças passam a cuidar da casa e dos irmãos mais novos, fato que as orienta para 
o sentido maternal; passam horas vendo televisão, possível com a chegada da energia elétrica.

Os adultos, antes aprendizes, então fazedores, responsáveis pelo modo-de-ser-vida, 
possuem suas funções, assim ditadas e apreendidas por seus antecessores; mulher, 
coordenadora dos afazeres domésticos e esposa de seu marido, realizam alguns trabalhos no 
campo; os homens, direcionados aos trabalhos pesados da roça, à pesca, ao mercado e à 
defesa de sua prole, o progenitor.

Os idosos, os olhos a que tudo vê, a pele a que tudo sentiu, relatam a história e a tradição, 
contadas nos caminhos traçados pelas rugas de expressão em seu corpo, pelos cabelos 
brancos, aconselham e abençoam aos mais jovens, e observam sua prole desenvolver e 
crescer e se transformar a cada novo momento; perpassam como se estivessem com o dever 
cumprido, ouvidos em sua sabedoria.

As famílias entrelaçam-se e multiplicam-se, mesmo em laços co-sanguíneos, e ao se 
entrecruzarem misturam-se, transformam-se e apreendem-se costumeiras formas de 
organização social e do trabalho distintas ou não, que em relações se complementam gerando 
novo modo-de-ser-vida.

Em associações, buscam interesses comuns de pequenos grupos, seja como vizinhos ao 
compartilharem um pedaço de terra, um poço, ou uma bomba d’água; seja como produtores, 
compartilhando algum produto em específico, ou ferramentas de trabalho; seja como 
produtores e consumidores finais numa relação de escambo.



A comunidade, formada por todos os grupos de determinada localidade, procura, como 
uma grande família, conviver entre si, e se inter-relacionar das mais diversas formas; se 
reúnem principalmente quanto às questões de cunho social – relacionadas às políticas de 
educação, saúde, assistência técnica – e, culturais, quando promovem grandes comemorações 
festivas, tanto religiosas, quanto profanas.

Os caminhos se traçam em meio à floresta, ao chão de terra coberto por árvores que 
formam infindáveis túneis, ou ao largo rio e rasos igarapés que findam “logo ali”. Os homens 
perpassam por estes caminhos como se fossem cegos, sabem os cruzamentos de cada um, 
onde começam, onde vão dar, têm um bom reconhecimento de seu espaço. A bússola do 
agricultor é o coração, o sol, o rio.

Figura 6: Natureza. (Foto por: Carolina Venturini)

No campo cultural (de saberes e fazeres), as expressões e as sensações da comunidade 
diante de seu cotidiano revelam suas crenças, expressas com toda devoção e adoração nas 
festas religiosas; suas tradições em comemorações folclóricas; os seus profanos expressos em 
toda fantasia carnavalesca; a seriedade e o civismo no desfile à Pátria; suas perdições 
encontradas num bar, numa mesa de bilhar; suas diversões ao pular e nadar nos rios; suas 
alegrias num simples navegar em canoa; e suas tristezas em despedidas eternas.

Considerações Finais

Este estudo objetivou mostrar a fotografia como instrumento de análise a ser utilizada pela 
pesquisa social, na cognição e percepção de um modo-de-ser-vida, do ponto de vista do 
fotógrafo-pesquisador, quanto da significação e re-significação da família agrícola ribeirinha 



da Amazônia, para embasar a implementação do saber- fazer (Calvino, 1999) de projetos 
sociais.

Destarte o olhar, hoje, fotografias de um determinado instante passado, não é reduzi-las a 
um mecanismo de representação de uma realidade, mas sim, um exercício de pôr em 
relevância uma visão de mundo (desejada, desenhada, sonhada, querida, almejada, 
objetivada), como um meio de comunicação analítica que pode desde que “lida” criticamente, 
fornecer “imagens” do permanente ‘fazer cotidiano’ dos fotografados.

O construir da historicidade humana é marcada pela linguagem que constitui o seu existir; 
portanto, cultura é como tal, adstrita ao campo da subjetividade. O sócio-cultural decorrente 
da ampliação e da transformação do universo da comunicação impõe às Ciências Sociais 
desafios que exigem permanente pensar sobre o orientar o sujeito para lidar com diferentes 
maneiras de pensar a informação e o conhecimento; isto é, significar seu compromisso maior: 
tornar as várias incertezas matéria-prima do pensamento.

O ato de morar, habitar, referindo-se primordialmente à noção de topos (lugar), de “ser um 
ocupante de”, de “pertencer a”, situa a condição humana como aquele que necessita de um 
lugar, "um modo de estar em"; e que, ao ser percebido / conhecido, por determinações sócio-
históricas remete a um significando cultural o “modo-de- ser-vida”, neste estudo 
caracterizado como família (grupo social), agrícola (modo-de- ser-trabalho), ribeirinha 
(paisagem construída) e na Amazônia (território demarcador de um traço cultural).

“O lugar” (paisagem construída), denominada ‘localidade’, adquire nome e assume 
características atribuídas pelo grupo populacional que o habita; local, em que vários 
indivíduos se associam, formando laços sociais, transcendem a individualidade construindo 
uma identidade espacial, que se sustenta no tempo de seu ‘modo-de- ser-humano-trabalho-
agricultor’.

Figura 7: Sustentabilidade. (Foto por: Carolina Venturini)

Esta identidade do topos (lugar) tal qual do logos (linguagem) que possibilita identificar 
características da paisagem construída qualquer que seja ela, também se sustenta entre o 
oculto e o revelado (fragmentos). Assim, a significação e re- significação adquirida pela 
localidade, antes de ser princípio, resulta de um jogo de figuras materiais e imateriais, 



demarcando o território: rio, igarapé, habitação, devoção, bem-estar, trabalho, criança, idoso, 
família, lazer, evocadas no ato construtivo do espaço em seu tempo de construção (Taperinha, 
Campo Limpo, Triunfo, Éden, Bom Jesus e o próprio designativo ‘Ramal do...’).

Referenciado-se em Barthes (2000) neste estudo, a fotografia utilizada como registro, 
fraciona a realidade expondo detalhes que, ao adquirir significado e re- significado, a 
reconstrói a partir dos fragmentos, tornando-se o passado como referência, pelos olhos da 
memória.

Revela-se então, a importância da comunidade em conhecer-se, em entender seus sistemas, 
apreender sua identidade e modo-de-ser-vida, bem como, identificar potencialidades e 
possibilidades, identificar possíveis inovações, forças e recursos próprios que possui, sempre 
enfatizando sua própria sustentabilidade; que cada indivíduo não somente se veja como um 
ser social partícipe de sua comunidade, como também o seja de fato, como agente 
responsável e comprometido em suas ações individuais no intuito de abranger toda sua 
coletividade. A busca é o trabalho conjunto para um bom oferecimento dos serviços públicos: 
acesso a transportes, melhoria das condições de saúde, água e esgoto, controle de qualidade 
do ar, distribuição de moradia, boa educação e emprego, alimentação de qualidade, 
planejamento familiar, lazer e cultura, etc.

Para gerar tal processo de conhecimento, imagens fotográficas retratadas de comunidades 
em seu modo-de-ser-vida, seus atos cotidianos, se moldam como espelhos, refletindo na 
objetividade do visível, a subjetividade do invisível. O poder transcendente do espelho faz 
enxergar-se a metáfora do visível para o invisível.

Figura 8: Homem-pásaro. (Foto por: Carolina Venturini)



Uma exata representação do espaço / tempo que a comunidade constrói em seu próprio ato 
de ser social; não só revelando significados através dos traços e das identidades culturais 
representativas daquele modo-de-ser-vida, como provocando uma resignificação em seu 
modo de ser social no espaço / tempo.

Assim, a cultura, revelada nas imagens fotográficas, coloca-se como uma lente, pela qual o 
homem perceberá o mundo e a si mesmo, como ser social-espaço-temporal, e se refletirá na 
construção e desenvolvimento de sistemas para a sua sustentabilidade.

Acredita-se que a proposta inicial deste trabalho, se realizou na medida em que, a leitura 
das fotografias, à luz dos pressupostos teóricos e filosóficos delineados, possibilitou perceber 
a proficuidade da linguagem sócio-imagética como mecanismo que pode auxiliar, a partir de 
sua natureza, buscar novos caminhos de compreensão de um modo-de-ser-vida da família 
agrícola ribeirinha da Amazônia.
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