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Figura 1 - Ensinamentos. (Arquivo Familiar, 1978)
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Figura 2 – Ribeirinho: chegada. (Carolina Venturini, 2000)
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RESUMO

Este estudo propõe conhecer e identificar uma comunidade integrada por famílias 

agrícolas ribeirinhas da Amazônia e conceituada como tal, por meio de significações 

contidas em imagens fotográficas das mesmas, de maneira a contribuir com formato 

diferenciado de observação, pesquisa e análise da predominantemente utilizada nas 

Ciências Sociais. Enfatiza-se a análise qualitativa e subjetiva de características 

sócio-culturais  para a compreensão do real modo-de-ser-vida e processos de 

desenvolvimento diante das interculturalidades do espaço / tempo que se faz 

presente na realidade social rural. Verifica-se que a imagem fotográfica e suas 

formas de composição imagética em conjunto com determinadas categorias de 

análise social podem aprimorar o estudo da linguagem cultural de traços  específicos 

de uma comunidade mais  próxima à realidade espaço / tempo em que vivem. 

Espera-se que este estudo revele a importância do instrumental fotografia / imagem 

como forma de embasar ações na produção e execução de políticas públicas, que 

possam acessar este complexo modo-de-ser-vida - comunidades rurais de famílias 

agrícolas ribeirinhas da Amazônia - de maneira mais específica e direcionada, 

garantindo melhor aplicabilidade e maior abrangência nos serviços oferecidos.

Palavras-chave: ruralidade; família agrícola ribeirinha; cultura; semiótica; linguagem; 

fotografia; ciências sociais.
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ABSTRACT

This  study considers to know and to identify a community integrated by marginal 

Amazonia’s agricultural families and appraised as such, by the meanings contained 

in its photographic images, in a way to contribute with differentiated formats  of 

comments, searches  and analysis predominantly used in Social Sciences. It is 

emphasized ahead qualitative and subjective analysis  of socio-cultural characteristics 

to understanding the real way-of-be-life and development processes of the 

intercultural on space / time that makes gift in the agricultural social reality. It is 

verified that the photographic image and its imagistic forms of composition in set with 

determined categories of social analysis can improve the study of the cultural 

language of specific next community traces  to the reality space / time where they live. 

It is expect that this study discloses the importance of the instrumental photograph / 

image as form to base the action, in the production and execution of public politics, 

which can access this  complex way-of-be-life - agricultural communities of 

Amazonia’s marginal families - in more specific and directed way, guaranteeing better 

applicability, and greater coverage in the offered services.

Keywords: rural, agricultural riverside family; culture; semiotics; language; photo; 

social sciences.
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APRESENTAÇÃO

O primeiro contato com a comunidade do Campo Limpo no Ramal do Bom Jesus 

em Santo Antônio do Tauá – Pará se efetivou no ano 2000, quando da participação, 

da mestranda, em projeto de pesquisa de Organização não-governamental. À época 

era evidente na localidade o modo-de-vida-agricultor “primário”, “rudimentar”, como 

se realmente existisse a dicotomia urbano-rural.

Nos anos subseqüentes até 2006, quando foram encerradas, acompanhou-se a 

execução de projetos de pesquisa agrocultural fundamentados em conceitos de 

“sustentabilidade” que propunham alterações no trato com a terra e sua interligação 

com a agroindústria na região; e, observou-se a mudança pela qual a comunidade 

passava e os distintos modos-de-vida assimilados aos seus “traços originais”. 

Este estudo procura explicitar, não o processo de mudanças e permanências de 

traços culturais  vividos  pela comunidade no seu tempo / espaço - do como se 

deram, ao como são – mas, de um olhar descrito pela mestranda, das 

características identitárias da comunidade, por meio de fotografias retratadas 

durante o citado período.

Assim, descreve-se em narrativa, o primeiro momento de aproximação, como 

experiência vivida nesta pesquisa.

“TERRA DE TAUÁ: IMAGENS COTIDIANAS POR UM OLHAR 

DESNATURALIZADO”

A compreensão histórica da evolução da hoje chamada “família agrícola” 

estabelecida na Comunidade do Campo Limpo, no Ramal do Bom Jesus - Município 

de Santo Antônio do Tauá – Pará, remonta a colonização portuguesa, na Região do 

Salgado, a partir da freguesia de Vigia, a quando do deslocamento do movimento 
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cabano, em direção à capital da Província, Santa Maria de Belém do Grão-Pará, 

meados do século XIX.

Relatos orais de pessoas mais  idosas da comunidade expõem um quebra cabeças 

de datas e fatos, uma vez que documentos escritos para a maioria dos fatos 

inexistem.

A origem do nome do município deve-se à escolha do padroeiro - Santo Antônio de 

Pádua, cuja imagem em estilo barroco foi introduzida em 1901 pelo grupo de 

nordestinos assentados às margens  do igarapé Tauá, palavra que, na língua 

indígena tupi, significa barro amarelo; minério (argila) usado para confecção de 

peças de cerâmica, e abundante na beira dos rios da região.

Rios estes, de grande importância à formação dos ribeirinhos amazônidas em seu 

processo de adentramento e assentamento populacional no período de colonização 

portuguesa, pois, por seu meio de locomoção (barco) pelas “estradas de água”, se 

fazia a escolha de terras altas, eqüidistantes entre os aglomerados rurais.

Acompanhando os cursos  d’água encontramos 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.

As manifestações folclóricas da população são expressas por festas de Bois-

Bumbás, Carimbós, Pássaros, e também, festividades religiosas cristãs, 

promovendo seu lado profano de comemorações, das artes populares, na sua forma 

de ingenuidade e pureza.

Com o objetivo de registrar o cotidiano da comunidade e, revelá-la, em exposição 

fotográfica, como nós, atores não presentes daquela realidade, percebíamos o viver 

de cada um deles, propiciaríamos a troca cultural. Nossas fotografias nos 
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aproximaram dos  fenômenos que conhecíamos de outros relatos, o ensaio 

fotográfico que resultou desta aproximação revelou o que não víamos ou, não 

percebíamos.

Figura 3 - Carnaval. (Carolina Venturini, 2005)

Câmeras nas mãos, começamos a trilhar nossos caminhos pela comunidade. 

Adentramos no cotidiano daquelas pessoas, que devagar se entregavam aos 

registros de nossas  lentes. No início, meio desconfiadas, não entendiam muito bem 

o que fazíamos, mas após uma breve explanação, não só deixavam-nos fazer, como 

gostavam; alguns pensavam até que era para televisão, pois nunca haviam visto 

uma câmera fotográfica de perto, outros sequer sabiam o que era. Mas aos poucos, 

os personagens que dão vida ao lugar, começaram a se soltar, chegando até a 

posar para algumas fotos, dentre sorrisos tímidos e curiosos.

Era assim, espontaneamente, que pretendíamos captar a essência de cada um 

deles, de cada gesto, registrando suas ações e reações. O intuito maior era deixar-

nos envolver pelo cotidiano deles, para que pudéssemos expressá-lo em perfeitos 

cliques; uma forma de registrar o ‘modo-de-ser-humano-agricultor’ daquela 
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comunidade. As sensações, emoções e trejeitos eram demonstradas  a todo instante, 

estivessem em relação com a comunidade, com o outro, e/ou consigo mesmo.

Figura 4 - “Cabelo de Seda”. (Carolina Venturini, 2000)

O dia começava cedo, ao primeiro raiar do sol, e despertava a todos para o dia de 

trabalho. Éramos servidos com um saboroso café, preto, forte, qual eles 

demonstravam degustar cada gole, apreciando o aroma. Lá partíamos nós  para o 

campo. Impressionou-nos a simplicidade e a atenção que nos foi dada, a explicação 

de cada rumo a que íamos; cada passo dado, as trilhas, as  cores, cheiros, sons, 

formas, texturas... foram descobertas imagens, desconstruídas, e construídas em 

nosso vocabulário sígnico, retratadas por nossos olhos e nossa percepção. Tratava-

se então, de desnaturalizarmos nosso olhar, percebendo-nos construtores daquelas 

imagens do cotidiano.

Os caminhos por quais passávamos eram estreitos, e pareciam infindáveis; para 

todos os lados  que se olhava apenas  se via o verde, de várias tonalidades, num jogo 

de luzes, sombras e formas, envolvendo-nos em enormes corredores. Para todos os 
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lados que se atentava, apenas ouvia-se o gorjear dos pássaros, o entranhar e 

estralar dos galhos ao vento, e os nossos próprios passos, pesados, a percorrer a 

terra batida. Para todos os lados que se inspirava, apenas sentia-se o cheiro do 

verde, da mata densa, como que molhada pelo orvalho da noite anterior com uma 

mistura dos perfumes das flores. Para todos os lados que íamos, experimentávamos 

diferentes sabores, longe ao nosso paladar, perto à nossa sensação.

A natureza nos tocava, nos invadia, nos perpetuava com aqueles momentos  ímpares 

e imprevisíveis. Para nós, distantes daquela vivência e daqueles sentidos, tudo se 

tornava cliques, não só registrados em nossa câmeras, mas em nossa memória. 

Para eles, encantados com nossas sensações – que pareciam não fazer sentido, 

nada daquilo parecia novo, ou despertava-lhes tamanha inquietude. Também 

pudera, tanto sossego e observação lhes  traziam respostas às suas ações, em seu 

cotidiano.

Figura 5 - Trilha. (Carolina Venturini, 2000)

Na calmaria, nada possuía uma ordem exata ou um tempo determinado de 

realização. Havia sim, a necessidade de produção, para qual o guia espaço / 
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temporal, era a própria natureza. Conhecimento belo, intrínseco à historicidade da 

comunidade, entranhado à realidade do ribeirinho amazônida. Caminhar por entre a 

mata fechada, pequenas trilhas de terra batida, atravessar riachos, vivenciar toda 

essa estrada, nos  fez despertar realmente a quanta riqueza de signos e significados 

temos diante de nossos olhos, na nossa própria natureza.

Para o ribeirinho amazônida todo e qualquer sinal da mãe natureza não era apenas 

reconhecido, como valorizado. Seus sistemas de signos passaram de geração a 

geração, lidos pelos olhos atentos de seus antecessores, traçados  como caminhos 

para a vida. Seus conhecimentos, refletidos em sua cultura, em seu cotidiano, 

mostravam-nos as várias  leituras que lhes conduziam. Nas fases da lua, podiam 

perceber como a natureza que os envolvia trabalhava e os direcionava às  etapas do 

plantio e colheita, também influenciava no nível e fluxo dos rios, que proporcionava 

uma leitura das marés, e do que traziam para as beiras.

Os ventos anunciavam chuva, anunciavam também a troca da lua, e moviam-se de 

acordo com o fluxo das marés. As cores expressas nos arbustos, e o tempo (seco / 

úmido) demonstravam-lhes a hora de plantar, de colher; bem como a maciez e o 

perfume dos frutos, também indicavam seu estado de suculência. Eram, e são 

infindáveis os recados que a natureza oferece, endereçados à nossa percepção.

Realmente, se fazia necessário o convívio e o adentramento em seu cotidiano para 

apreender tanto conhecimento e poder retratá-los em sua essência “perfeita”. 

Fazíamos questão de vivenciar e de sentir cada emoção e cada momento que nos 

eram propiciados, sem perder de vista os  nossos atentos  olhos imagéticos e nossos 

dedos engatilhados a instantâneos cliques. Assim, nosso cotidiano ia sendo 

formado.

Homens à roça trabalhavam a coivara, a derruba, a queima, o preparo, o plantio, a 

limpeza e a colheita. Dedicavam-se à agricultura de subsistência, de alimentos para 

seu próprio consumo. Também possuíam o hábito de em altas marés, sair para a 

pesca, no longo e profundo rio que banha a comunidade. Abertos e solícitos, 

tentavam não parecer desconfiados.
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Figura 6 - Pequeno demais para a bicicleta. (Carolina Venturini, 2000)

Mulheres à casa; estas, aos  nossos olhos, rústicas, simples, de tabique, madeira e 

palha, de um único cômodo, reservadas à proteção da chuva e do sol; cuidavam da 

limpeza do pequeno espaço, da lavagem de roupas (dirigem-se às cacimbas com 

bacias nas cabeças ao encontro das águas), do preparo das refeições, e também se 

dedicavam a cuidar dos filhos menores. Reservadas e tímidas, tentavam se passar 

por impercebíveis, impossível!

As crianças e os jovens que acusavam uma euforia entusiasmante: penduravam-se 

de galhos em galhos, pulavam nos rios, remavam suas canoas, corriam saltitantes 

pelos campos, colhiam, plantavam, faziam questão de mostrar seu aprendizado e o 

modo-de-ser da família. Estavam sempre ao nosso lado, como se estivessem nos 



21

apresentando ao diferente cotidiano em que viviam, como se estivessem nos 

oferecendo seu mundo num enorme abraço de boas vindas.

Todos, sem exceção, realmente eram indivíduos, únicos, ímpares, e essenciais para 

a comunidade, que se formava pela união de cada um deles em suas 

especificidades. Seus sentidos  coletivo e comunitário eram de fato, fortes e 

determinantes, mesmo sem saber ao certo, sobre os  reais conceitos e definições 

teóricos do que significa ser uma comunidade.

Figura 7 - Brincadeira de criança. (Carolina Venturini, 2000)

Suas relações ultrapassavam os  limites familiares, a comunidade em si formava uma 

grande família, não só por parentescos co-sanguíneos. Suas formas 

comunicacionais traspassavam os vocábulos do alfabeto por um “linguagear” (uma 

conversa) entrelaçado a olhares e gestos. Sua cultura traçava-se a todo instante, 
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num vai-e-vem de conhecimentos, que eram trocados e/ou absorvidos num piscar 

de olhos. Assim, construíam sua história e seu cotidiano, num emaranhado de todos 

(indivíduos) em um só (comunidade).

Para nós, a primeira etapa estava mais  do que cumprida, esperávamos apenas, que 

através de nossos olhos, pudéssemos realmente representá-los naqueles retratos 

com toda sua essência; um espaço em constante movimento de forças que definiam 

o campo dessas imagens, que juntas carregavam representações e realidades.

Revelar as fotografias  e não só, ver, mas também, perceber o que cada uma delas 

nos dizia, e a que nos remetia, tornava nossa experiência muito mais  profunda. 

Fechávamos os olhos e sentíamos quanto de Campo Limpo estava intrínseco e 

intacto em nós.

Foi contrastante selecionar quais das tantas imagens seriam expostas  no segundo 

momento de nossa pesquisa. Para nós, todas  representavam o que pretendíamos 

refletir. A escolha passou por uma minuciosa análise, pois  já não poderíamos deixar-

nos embater com os sentimentos absorvidos no primeiro momento da experiência, 

era necessário desligarmo-nos das lembranças em nossa memória, para gerar um 

resultado mais próximo do imaginário construído daquela comunidade.

Que imagens representavam mais perfeitamente o real, a essência das 

especificidades culturais daquela comunidade? Seu ‘modo-de-ser-humano-trabalho-

agricultor’. Imagens de seu espaço, de sua moradia, seu trabalho, seu lazer, sua 

relação com o outro; como era observar seu ‘modo-de-ser-humano’ como construtor 

da própria realidade, formador de sua própria identidade?

Ao voltarmos à comunidade, em outros momentos - não muito distantes entre si, 

para darmos continuidade a nossa parte da pesquisa, nossa recepção foi maior 

ainda. Pessoas de outras comunidades se aproximavam e pareciam também querer 

fazer parte daquela experiência. Alguns nos paravam pelas estradas de terra 

amarela que nos levavam a Campo Limpo, e nos convidavam a também fazer parte 

de suas vidas. A sensação era inusitada e indescritível.
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Figura 8 - Mãe e Filho: pés descalços. (Carolina Venturini, 2000)

Chegando à comunidade o espaço da escola nos foi gentilmente cedido para a 

apresentação e exposição das fotografias. Montamos um varal fotográfico e 

propiciamos uma imensa e enriquecedora troca cultural. Recebemos depoimentos 

tão simples e belos, característicos de toda aquela vivência: _ “Minha mulher é 

aquela da sombrinha”; _ “Olha o cabelo-de-seda”; outros nada precisavam dizer, 

apenas apontavam às imagens, chamavam os outros para ver e riam. Riam risos de 

alegria, risos  de timidez, risos que ecoaram mata adentro, e até hoje ainda são 

ouvidos nas lembranças da comunidade.

Muitos se viram, outros não se perceberam, talvez nunca houvessem se visto de tal 

maneira, enquanto construtores  de sua própria identidade, de sua própria realidade. 

Desnaturalizar o olhar nos fez ter uma reflexão acerca do olhar lançado sobre as 

imagens que o cotidiano do agricultor e sua família revelaram e, de como estas 
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imagens se constituíam em reflexos da nossa própria prática e, conseqüentemente, 

de nós mesmos; uma análise daquilo que negamos do outro e ao outro, e que 

usamos para transformar todos em um só; o quê poderia significar a intenção de 

tornar invisível ou “visivelmente normal” alguma situação, que, sendo antes visível, 

‘incomodava’ ao nosso olhar.

Figura 9 - Sob a Sombrinha. (Carolina Venturini, 2000)

O exercício da reflexão acerca do olhar lançado sobre as imagens refletiram nós 

mesmos sobre o outro observado - como um espelho - e permitiram-nos 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 
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subjetividade, ao perceberem-se construindo aquelas imagens na medida em que 

nela se constituíam.

Nossa experiência cada vez mais, parecia não apenas se resumir ao registro e ao 

conhecimento histórico e cultural da comunidade, nem a uma mera relação 

comunicacional. Seus traços e seu cotidiano pareciam entranhar-nos em signos tão 

perfeitos e, tão estranhos aos que nos pertenciam, que quanto mais nos 

encantávamos, mais os retínhamos para nosso patrimônio da memória. 

Figura 10 – A caminho da cacimba. (Carolina Venturini, 2000)

Fomos aos poucos sentindo-nos  parte daquele espaço, parte daquele convívio, 

parte daquela realidade; neste sentido, não há uma única espacialidade para o 

humano, onde possamos permanecer inatingíveis, onde possamos pela 

invisibilidade do outro, negar a nós mesmos, 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.

Hoje, olhando as fotografias resultantes da experiência, nos vem à memória o 

momento de chegada na “Terra de Tauá”. Não inimaginávamos que nos 
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apaixonaríamos tanto pelo lugar, pela vida e cultura local, e pelas pessoas. Assim, 

fomos pouco a pouco conquistando a confiança, provocando a curiosidade, numa 

emocionante troca cultural. Nós, leigos na cultura deles, eles, leigos na nossa. Mas 

ao fim, parecíamos todos entrelaçados numa só.

Nosso traçado cultural é realmente fascinante, ao mesmo tempo tão diferente e tão 

igual. Talvez seja melhor dizer “nossas culturas”, pois  realmente não há uma só, e 

sim várias, que se interpenetram, fundem, adquirem elementos umas das outras.

Nossas fotografias se revelaram muito mais que meros retratos, transcenderam 

nossa linguagem, e imensuravelmente, ampliaram nossa compreensão do mundo 

trazendo às nossas vidas, uma sensibilidade mais intensa em relação à beleza de 

nosso cotidiano. Para eles, a idéia de serem personagens principais de exposições 

fotográficas foi inovadora e fascinante, para nós, a experiência de conhecê-los foi 

inesquecível. Um encontro registrado para sempre em preto e branco.



27

INTRODUÇÃO

“Terra de Tauá: a imagem fotográfica na significação e re-significação do rural 

amazônico” apresenta um estudo social e imagético das famílias agrícolas 

ribeirinhas da Amazônia quanto a características identitárias culturais  intrínsecas do 

seu modo-de-ser-vida em interatividade com o entrecruzamento lingüístico e cultural 

em relações sociais provenientes de um tempo / espaço distinto.

No século XX, o ser humano construiu as evidências de novo processo civilizatório, 

cujas marcas prenunciam ao século XXI: a era dos direitos do Planeta Terra e de 

tudo que nele e no seu entorno se contenha; uma humanidade informacional; uma 

chamada à responsabilidade; a era da cidadania; a clareza dos direitos e deveres de 

cada um para com a sociedade. A história se dirige a descobertas e invenções, a 

conhecimentos nunca dantes estudados, a tecnologias inimaginadas, que em todos 

os âmbitos, procuram suprir necessidades materiais e imateriais dos humanos, 

usufruindo (se) como / da natureza, tendo consciência de si e do mundo.

No pensamento social não existe apenas uma ciência ou uma resposta correta para 

cada situação ou questionamento, não existe uma única verdade científica, pois  ao 

tratar o âmbito social, se lida com um mundo de valores, um mundo subjetivo, 

formado por diversos e distintos sujeitos sociais com diversas e distintas concepções 

de mundo, assim, a pesquisa social, além da produção de conhecimento, de uma 

natureza ou campo prático, e da interligação de ambos, precisa pensar pluralidade, 

em uma perspectiva totalizante do social construindo estratégias de intervenção aos 

desafios sócio-políticos estruturais.

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, tiveram pouco destaque nas 

pesquisas brasileiras. Ainda 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 



28

integração com o setor industrial/comercial, e suas condicionantes como elementos 

do espaço onde se determinaram mudanças e transformações. 

Como premissa que o espaço (meio rural) atua continuamente como principal 

agente da configuração de um lugar que se constrói, coloca-se a dimensão social 

desse processo na relação com o espaço; entendendo-a, portanto, como uma 

prática sócio-espacial – qual tem o espaço como lugar geográfico da ação; e as 

formas absorvidas pelo desenvolvimento e pela modernização na agricultura, são 

significantes da identidade tradicional e, construtivas de significância relacional das 

famílias agrícolas ribeirinhas da Amazônia.

Desta forma, este estudo visa operar sobre o registro e a análise significativa do 

‘modo-de-ser-humano-trabalho’ da família agrícola ribeirinha da Amazônia e sua 

corrente transformação no espaço / tempo. Esta aparece não apenas de modo 

latente, mas também, como elemento histórico de uma forma identitária, originada 

do, no e pelo processo de globalização econômica, da, na e pela modernização da 

agricultura e, dos, nos e pelos projetos de “desenvolvimento local”.

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.

Partindo do pressuposto de que a imagem fixa (fotográfica) é a reprodução mais fiel 

da realidade, formula-se a afirmativa de que a interpretação propiciada pela 

significação de tais  imagens é instrumento de análise de traços culturais 

‘tradicionais’ de um ‘modo-de-ser-amazônida’. Assim, apresenta-se a imagem como 

instrumento de análise de um ‘modo-de-ser-vida-rural’ em sua configuração como 

registro etnográfico e como valor significante de traços identitários.
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O sentido, neste estudo, ao se utilizar a imagem (fotografia) pode parecer o 

privilegiamento da forma como instrumento de análise, no entanto ela se coloca tal 

como é forma, discurso, imaginário, cultura, identidade (reconhecimento de si e do 

espaço) como variantes de uma mesma entidade. A essência se busca, neste 

estudo, usando material semiótico: imagens produzidas pelos humanos, estético-

estáticas (pose) ou expressando forma-simetria-movimento, nos planos de 

expressão - ação.

Figura 11 - Equilíbrio. (Carolina Venturini, 2000)

Assim, o simbólico emerge como o campo de interação entre o processo ideológico 

e o processo representativo e a análise das linguagens (via imagens) como o 

método mais adequado para o estudo desta interação, pois é pelos mecanismos 

representativos que simultaneamente apreende-se o mundo e partilha-se da 

construção do imaginário social. 

As teorias sobre a identidade / semiótica / cultura / representação social / fotografia, 

permitiram avançar na construção do instrumental exploratório-descrito deste estudo 

e apoiar-se nas  propostas  iniciais de Hall (1988) e sugerir que a polivalência 
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intrínseca a qualquer discurso possibilita uma "leitura" seletiva do mesmo, em 

função da estrutura identitária do indivíduo num momento dado de sua vivência. 

Le Goff (1990) apresenta a memória como um conjunto de funções psíquicas 

capazes de reter informações e impressões passadas e de capturá-las e interpretá-

las no presente; bem como, o processo de registrar o presente para que permaneça 

como lembrança a ser posteriormente aproveitada.

Na relação tempo-espaço, a noção de história, temporalidade e memória expressas 

ou evocadas pela fotografia, Benjamin (1994) evidencia um tempo não vazio e 

homogêneo, mas um tempo recheado de ‘agoras’, enquanto possibilidades  de 

realização; por isso, a memória ocupa um espaço central nas reflexões deste 

estudo. Memória, não como uma seqüência de fotos, de imagens de 

acontecimentos, mas  a memória revisitada como condição para que num insight, o 

entendimento instantâneo do acontecimento, seja capaz de resgatar suas forças de 

atuação e fazê-las agir sobre o presente. 

Estabelecendo a diferença entre fatos de memória e fatos históricos Pollak (1989), 

esclarece que memória se funda nas percepções (processo de apreender e reter 

acontecimentos) que chegam a marcar temporalidades; enquanto que, fatos 

históricos se apóiam na factualidade nomeando períodos dos acontecimentos.

O processo de significação e re-significação de uma identidade, esboçado neste 

estudo dissertativo 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.

O procedimento para a realização deste estudo, dada à amplitude de características 

que envolvem a identidade de um sujeito / objeto, toma como categoria central o 

homem em seu conjunto de relações, estas, interligadas ao ‘modo-de-ser-humano-
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trabalho-agricultor ’ do ribeirinho amazônida; remete-se assim a uma 

interdisciplinaridade entre conhecimentos humanos e sociais.

Num primeiro momento desenvolveu-se pesquisa exploratória, descritiva e 

documental identificando e registrando as diversas formas de construção identitária 

cultural, procurando evidenciar a questão social em sua expressão espaço / trabalho 

caracterizado como rural; e, esta como possibilidade de transformações sociais, pelo 

processo histórico da comunidade, sua colonização, seus conflitos valorativos 

internos; e, seu envolvimento e ‘empobrecimento’ nos  processos econômicos / 

culturais globalizadores atuais.

Figura 12 – Reunião de Pesquisa. (Carolina Venturini, 2005)

Em remissão à apresentação deste estudo, as fotografias  utilizadas datam do 

período entre 2000 e 2006, quando se participava de estudos (agronômicos, 

mercados econômicos, culturais e sociais) desenvolvidos no Ramal do Bom Jesus 

(município de Santo Antônio do Tauá), centralizadas na propriedade Sítio Urucurana, 

por entidades de pesquisa (Universidade Federal do Pará, Universidade Federal 

Rural da Amazônia, Universidade Estadual de Campinas, Empresa Brasileira de 

Pesquisa Agropecuária, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, 

Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural, Prefeitura Municipal e 
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Organizações não governamentais) envolvendo as famílias agrícolas em processo 

associativista, no trato de cultivos do curauá (Ananás erectifolius), pimenta longa 

(Piper hispidinervum), priprioca (Cyperus articulatus L.), pariri (Arrabidaea chica), 

nim (Azadirachta indica) entre outras. Assim, o presente estudo se trata de um re-

olhar o início das pesquisas, sabendo dos resultados esperados, dos não 

imaginados e dos alcançados (aumento do poder aquisitivo, conhecimento de 

técnicas agronômicas, facilidade de acesso à cidade, emprego como “trabalhador 

rural” de agroindústria, segurança no trabalho, acessibilidade a direitos e políticas 

públicas e sociais, entre outros).

Trabalhar as fotografias lendo-as como objeto de trabalho, em como se relacionam, 

nelas, imagem e escrita, tratando simultaneamente das repercussões cognitivas, 

teóricas e metodológicas, a polissemia e a singularidade das imagens, exige uma 

educação dos sentidos e da razão do pesquisador para a leitura de artefatos 

imagéticos e a percepção das incertezas colocadas por um caminho novo. 

Neste sentido, Silvia Porto Alegre citada por Feldman-Bianco (1998) atenta - nesse 

processo de compreensão da leitura imagética - para os cuidados na diferenciação 

de linguagens e técnicas de composição de imagens. Em sua hermenêutica visual 

dedica-se à atribuição de significados suscitados pela própria imagem, criando para 

a análise grupos temáticos.

Seguindo esta lógica o ato descritivo das imagens, nesta dissertação, segue as 

seguintes temáticas: o espaço como identificador de um modo-de-ser-vida;  relações 

familiares; relações culturais; relações de produção; e, políticas e direitos sociais.

Os caminhos de cada sociedade hoje ante processos globalizadores de organização 

do trabalho, sofrem influências cada vez mais aceleradas de transformação, 

exigindo-se cada vez mais que suas tradições, seus  traços culturais, seus costumes, 

sejam continuamente vivenciados e transmitidos de geração em geração.

Acerca deste tema Bauman (1999, p.7) sugere desmistificar o conceito de 

‘globalização’ "... mostrar que no fenômeno da globalização há mais coisas do que 
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pode o olho apreender; revelando as raízes e conseqüências sociais do processo de 

globalização... e trazer clareza à condição humana”. O que isto significa e quais 

suas conseqüências? Para o autor é falta de compreensão dos símbolos, sinais  e 

códigos, que oferecem sentidos e permitem o fluir da vida em comunidade / 

sociedade por parte dos ‘despossuídos’, ‘desqualificados’ e dos ‘globalizados’, 

fazendo com que ambos coabitem mundos totalmente diferentes e polarizados. 

Para fundamentar a análise-interpretativa das fotografias, buscou-se apoio em Milton 

Santos (2000, p.109) quando esclarece que a assimetria entre a capacidade do agir 

e a do prever conseqüências das ações, o senso comum (neste estudo 

representado pelo amazônida) não despreza o conhecimento que produz tecnologia, 

mas entende que, tal como, o conhecimento deve traduzir-se em autoconhecimento, 

em outras palavras em sabedoria de vida. 

Santos (2000, p.108) ainda faz ver a positividade do senso comum; pois  este, 

apesar de ser geralmente identificado como um conhecimento mistificador possui 

uma dimensão utópica e libertadora que pode valorizar-se pelo diálogo com o 

conhecimento: 
(...) faz coincidir causa e intenção; subjaz-lhe uma visão de mundo assente 
na ação e no princípio da criatividade e responsabilidade individuais. O 
senso comum é prático e pragmático; reproduz-se colado às trajetórias e 
às experiências de vida de um dado grupo social e, nessa 
correspondência, inspira confiança e confere segurança. O senso comum é 
transparente e evidente; desconfia da opacidade dos objetos tecnológicos 
e do esoterismo do conhecimento em nome do princípio da igualdade do 
acesso ao discurso, à competência cognitiva e à competência lingüística. O 
senso comum é superficial  porque desdenha das estruturas que estão para 
além das relações conscientes entre pessoas e entre pessoas e coisas. O 
senso comum é indisciplinar e não-metódico; não resulta de prática 
especificamente orientada para o produzir; reproduz-se espontaneamente 
no suceder cotidiano da vida. O senso comum privilegia a ação que não 
produza rupturas significativas com o real. O senso comum é retórico e 
metafórico; não ensina, persuade ou convence. 

Com os estudos de Lúcia Santaella (2005) é possível remeter-se ao ato de analisar 

e interpretar a fotografia. Esta como (forma) pode parecer produzir um efeito 

diferente do que se procurou nela indicar: o signo é um passado presente fixado em 

um instantâneo. É uma realidade significada convidando o pesquisador no presente 

a perder-se em sua significância de passado, duplo que é do signo perdido enquanto 

representação e não enquanto referente.  Destarte transformar o real em 
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representação do real é o que parece convidar o instantâneo fotográfico ao 

pesquisador. Porque, parece a forma indicar que é o que lhe resta, já que o 

significado anteposto não mais existe a não ser como representação revelada. 

Presença de um passado no presente, sempre presente quando requisitada, a 

fotografia se propõe a responder ao "o que farei" do pesquisador/observador por 

meio de uma presença continuada. O passado é o significado. Cada presente é 

passado em instantes que se esvaem (se não fotografados). Barthes (1984) enuncia 

que a fotografia é, assim, o guardar desses presentes passados, como comprovação 

de uma origem natural e não artificial, portanto prova de uma identidade, de um 

lugar de uma singularidade insubstituível e de um referencial único.  É a 

representação do significado que foi se perdendo nos instantes que pouco a pouco 

desapareceram; a sua realidade e a sua verdade, como produto social. 

Figura 13 - Panelas e Gato. (Carolina Venturini, 2000)

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 
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(1984) altera a inserção do sujeito no mundo quando como representação social 

sobre o real apreendido e, conseqüentemente, 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. 

Desta forma, organizou-se a análise das imagens deste estudo em cinco eixos ou 

categorias estudadas: individual / coletiva; ambiental / espacial; econômica; cultural; 

e social. Estes, por possuírem propriedades essenciais à formação do homem em 

seu ‘modo-de-ser-humano-trabalho-agricultor’, possibilitou o entrelaçamento do 

estudo em áreas do conhecimento específicas e distintas entre si apresentando-se 

em três processos de entendimento. 

Figura 14 - Colheita do açaí: alimento. (Carolina Venturini, 2000)
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O Capítulo Primeiro aprofunda-se na questão social em suas diversas expressões 

limítrofes do espaço / tempo rural e urbano; e, na definição de categorias de análise, 

para esta pesquisa, por meio das quais  são identificados os principais aspectos que 

caracterizam tais famílias agrícolas ribeirinhas da Amazônia.

Por sua vez o Segundo Capítulo, traz às ciências sociais as questões destas 

categorias espaço / temporais como características culturais, portanto, lingüísticas, 

no desenvolver e fixar da construção de suas identidades enquanto imaginário social 

na interação semiótica de sua rede de signos e significados.

Ao entrelaçar-se conhecimentos das ciências humanas e das  sociais e aplicadas, o 

Terceiro Capítulo coloca a fotografia, como ferramenta e meio de identificação de 

tais  características, até então intrínsecas das famílias agrícolas ribeirinhas da 

Amazônia, por um olhar a seu modo-de-ser-vida.

Para a apresentação das fotografias utilizou-se posicioná-las aleatoriamente neste 

estudo, vez que cada uma delas pode, ao mesmo tempo, ser significada numa das 

categorias ou eixos de análise, e/ou revelar uma re-significação, por parte do leitor, 

como uma totalidade, tal qual realmente o é.

Apresenta-se então, este meio comunicacional - a fotografia - como importante base 

metodológica de compreensão e análise categórica para a pesquisa nas ciências 

sociais.
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« Photographier: c’est mettre sur la même ligne de mire la tête, 

l’œil et le cœur. C’est une façon de vivre. »

Henri Cartier-Bresson
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Figura 15 – Mandioca: sombra e significado. (Carolina Venturini, 2000)
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CAPÍTULO I - RURALIDADE: FAMÍLIA AGRÍCOLA RIBEIRINHA DA AMAZÔNIA

A área rural tem sido estudada de acordo com Mendras (1969) pela sociologia rural 

obedecendo dois  pontos de vista. A corrente francesa busca uma definição cada vez 

mais refinada do objeto de estudo, indaga pelos problemas do campo como algo 

global e chega ao limite de saber o que é realmente rural e, o que é realmente 

urbano. 

Já a escola norte-americana, se volta para a prática imediata, que pretende dominar 

um aspecto tardio e insatisfatório da realidade social para promover mudanças 

rápidas no sentido da modernização da agricultura. Não há uma preocupação com 

as diferenciações; o rural e o urbano são distintos e definidos. O rural está em 

processo de transformação pela adoção de novas técnicas de trabalho, maquinaria, 

especialização de mão-de-obra... Conquistas econômicas e sociais que no final do 

processo leva ao desejado “desenvolvimento” e à homogeneização progressiva.

Para Graziano (1997), o rural brasileiro, hoje, é estudado sob diferentes 

espacialidades e sociabilidades, caracterizando-se em dois territórios  distintos; um, 

sob a perspectiva espacial, na qual o espaço rural é tido como um continuum do 

espaço urbano; e outro, sob uma perspectiva econômica, na qual é visto como um 

espaço agrário, no qual acontecem processos sistemáticos, de urbanização do 

campo transformando a estrutura social “natural” característica do espaço rural.

O espaço é uma instância que envolve questões cultural-ideológicas, econômicas e 

político-institucionais (Santos, 1992). É um fator de evolução porque contém todos 

os elementos da natureza e da sociedade. Os processos, as funções e as formas 

estão no espaço. As empresas, os  grupos sociais e econômicos e os indivíduos 

estão sob influência do espaço. A produção, a distribuição e o consumo estão no 

espaço. A economia está contida no espaço e contém o espaço. O “self” do rurícola 

e o “ethos” das  comunidades rurais recebem a forma e as características no espaço. 

O homem do campo produz e reproduz um modelo de exploração com base nas 

instâncias interativas deste espaço onde ele intervém e sofre a intervenção.
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O espaço é produto e manifestação da sociedade, expressa todas  as contradições 

criadas e apreendidas nas relações sociais de produção; Milton Santos (1992) ainda 

coloca uma diferença entre lugar e localização. O primeiro pode ser o mesmo - o 

objeto ou o seu conjunto. A localização é um elenco de forças sociais atuando no 

lugar.

Cada lugar tem um papel próprio no processo produtivo. Ao se analisar a família 

agrícola e sua cadeia produtiva, é de relevância a questão de que a produção tem 

relação direta com o lugar e dele adquire uma parcela das condições de sua 

realização.

Figura 16 - Roçado. (Carolina Venturini, 2006)

No espaço existem os elementos com funções definidas dentro de uma visão de 

sistemas. A exemplo, em uma dimensão econômica, o rural se caracteriza como 

uma atividade produtiva. As  famílias agrícolas, os produtores rurais, os empresários 

e empreendedores, são elementos do espaço, vendem ou compram mão-de-obra, 

fornecem insumos, ou seja, participam das ofertas e demandas  e assim 
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caracterizam o espaço. As empresas, com a produção de bens, produtos serviços e 

idéias, respondem às demandas dos indivíduos na sociedade e são elementos do 

espaço que movem a economia. Os elos do complexo agroindustrial acontecem de 

modo desagregado, não desarticulado, e em cada momento histórico ajuda a 

compreensão do espaço.

No espaço rural existe um movimento de produção e reprodução circular no qual a 

família agrícola e sua pequena produção resistem por décadas aos efeitos da falta 

de assistência técnica, de crédito rural, de educação, de comunicação, de serviços 

sociais  e de cidadania. Há um paradoxo na produção e reprodução deste universo 

de agricultores que resistem mesmo na pobreza (Graziano, 1996).

Porém, a necessidade de sobrevivência da família agrícola faz com que ela haja 

com maior racionalidade, ao contrário do que se pensa. São receptivas a incentivos 

e oportunidades econômicas. Não havendo inovação e mudanças não se pode 

supor que elas sejam estúpidas, irracionais, ou conservadoras; ao contrário deve-se 

examinar cuidadosamente o ambiente, o espaço em que ela atua; os riscos, os 

obstáculos comerciais, ou institucionais  que bloqueiam ou frustram a mudança 

construtiva no mundo rural.

O desenvolvimento rural, ou, a urbanização no campo, não se restringe ao 

progresso técnico, financeiro, ou material na vida das famílias agrícolas, empresas 

ou instituições. O lado econômico é essencial, necessário, mas não único, nem o 

suficiente para determinar o desenvolvimento. Este não é puramente um fenômeno 

econômico. É um processo multidimensional, que envolve a reorganização completa 

dos sistemas sociais, políticos e econômicos.

Com esta abrangência apresentam alternativas  de trabalho / emprego não agrícola 

em setores como de serviços, construção civil, comércio entre outros retendo em 

parte o morador no campo; mas, diferentemente da urbanização do campo, 

preocupações com o ambiente natural, com a cidadania, e com as relações de 

mercado; requer alterações nas estruturas institucionais e administrativas do campo, 
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como também, nas  crenças e costumes das famílias agrícolas, mas, propõe que a 

identidade rural - suas características puras -, se conserve em sua essência.

Assim, resguardando suas características essenciais, o rural absorve as 

urbanidades para melhoria na qualidade de vida e, não se torna apenas 

continuidade do urbano. Foca-se neste ponto a intencionalidade desta pesquisa, 

sobre os processos sociais que envolvem as famílias agrícolas, sobre suas 

manifestações afetivas (linguagens e memória) e sobre seus valores culturais, que 

retêm a identidade rural destes espaços, mesmo sob as urbanidades.

Figura 17 – Transporte: acesso à cidade. (Carolina Venturini, 2006)

Neste aspecto, para Zanoni (2004, p.108), “a necessidade de refletir sobre o modelo 

de transformações sociais  e técnicas e suas implicações sobre os modos de uso e 

de apropriação dos recursos naturais”, tem em vista que, atuais, os questionamentos 

sobre o âmbito rural circundam o modo de “produção itinerante” empregado pela 

maioria das famílias agrícolas ribeirinhas amazônidas e também, sobre as  questões 

de preservação da biodiversidade da floresta e da sua sustentabilidade. A 
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comunidade precisa não somente alterar seu ‘modo-de-ser-humano-trabalho’, mas 

também, seu ‘modo-de-ser-humano’ se vendo enquanto construtora de sua história, 

seu espaço e seu desenvolvimento, e assim, resguardando sua identidade ‘natural’ 

cultural.
As principais características do desenvolvimento rural local  são três, 
segundo Ray (1997, p.345): primeiro, coloca a atividade de 
desenvolvimento dentro de uma estrutural territorial (rural) antes do que 
setorial (agricultura). Segundo, a atividade econômica é reestruturada tanto 
para maximizar a retenção de benefícios dentro do território local  como 
para valorizar e explorar os recursos locais – físicos e humanos. Terceiro, o 
desenvolvimento é contextualizado por dar enfoque às necessidades, às 
capacidades e às perspectivas da população local. Sendo assim, o modelo 
de desenvolvimento assume uma dimensão ética por enfatizar o princípio e 
o processo de participação local  no planejamento e na implementação de 
medidas e adota discursos de caráter cultural, ambiental  e de comunidade 
na intervenção do desenvolvimento rural. (CALZAVARA e LIMA, 2004, p.
90).

Adstrito a este pensar “desenvolvimento”, é preciso equilíbrio e integração entre o 

“rural” e o “urbano”. Isto vale para todas as ações que compõe a intervenção no 

espaço. As metas do desenvolvimento rural não devem ficar só no âmbito do 

crescimento agrícola e econômico, mas também, na garantia de direitos  sociais e 

acesso a direitos e políticas públicas sociais, na distribuição eqüitativa de bens e 

serviços, na geração de renda e de oportunidades e ocupações às famílias 

agrícolas.

Cada sociedade tem um processo histórico. Sua colonização, seus modelos de 

desenvolvimento, seus planos econômicos, seus conflitos internos não resolvidos. 

Hoje, os caminhos de cada sociedade sofrem influências cada vez mais aceleradas, 

ante os processos globalizadores. E o desenvolvimento necessita ser pensado, 

construído e aplicado para cada um desses determinados espaços locais.

Na Amazônia, cujo maior símbolo é a floresta tropical, a modernização também tem 

provocado substanciais transformações na vida econômica, social e cultural de seus 

habitantes, utilizando os conhecimentos modernizantes e, incorporando 

economicamente os recursos naturais ao mundo globalizado.

A Amazônia possui sua particular identidade assim como qualquer espaço local; seja 

pela história, pela ciência, pela arte, ou pela comunicação, tem uma imagem mundial 
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de uma área de mais  ou menos 7,5 milhões de Km² de floresta tropical úmida, com 

uma das maiores bacias hidrográficas do planeta, detentora de uma grande 

biodiversidade, e habitada por populações das mais diversas raças. Mas  esta, na 

verdade, se torna uma visão simplificada, se levar-se em conta, que a identidade de 

um espaço-local não se dá somente pelos seus aspectos demográficos, mas 

também pelos sociais, econômicos, culturais, políticos, comportamentais, e 

psicográficos.

A identidade amazônica foi e é contextualizada pelos  múltiplos povos que a habitam, 

pelas múltiplas culturas que nela convivem, que assim geram múltiplas 

interpretações e identidades. A exemplo, como “natureza imaginária” – intocada, 

preservada, tradicional; como região periférica – subordinada a hierarquias de poder 

dentro de seu próprio país; como produto nacional – fonte de recursos naturais para 

o futuro; como vazio demográfico – dificuldade de se manter uma integridade 

territorial; como reserva de recursos – maior biodiversidade do planeta; como região 

atrasada – na qual faltam informação e tecnologia para suplementar os quesitos 

fundamentais de desenvolvimento, de modernização, e de progresso.

Figura 18 - Base para o forno de torrar farinha. (Carolina Venturini, 2004)
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A maioria dessas identidades culturais  imaginárias  retrata a Amazônia por diferentes 

pontos de vista, e diversas análises de dimensões e aspectos  característicos que 

distinguem categorias  sócio-ambientais quanto à pressão de uso e impacto 

exercidos sobre o ambiente, relacionados ao modo como é ocupado, explorado, e 

concebido na relação homem-trabalho com a natureza. Podendo-se então dizer que 

as mudanças ocorridas nas famílias agrícolas, e em suas comunidades rurais, se 

dão principal e essencialmente, pela inserção de novos ritmos de organização do 

trabalho.

Tratar o espaço rural por suas especificidades implica diretamente em pensá-lo sob 

as diversas formas de organização das atividades produtivas dos agricultores; 

assim, por meio de suas  estruturas  materiais, sociais  e simbólicas, intrínsecas a seu 

cotidiano, torna-se possível a compreensão, ímpar e única, da essência de seu 

pertencimento social.
No caso dos produtores familiares e trabalhadores rurais que sofrem com 
transformações profundas de seus espaços - material, social e cultural - a 
partir da emergência de grandes projetos, sugere-se que a compreensão 
das suas condições de existência seja pensada no âmbito da leitura que 
eles fazem da “sua” região, iniciada a partir da identidade que eles 
possuem do “local onde se situam”, “do seu território de pertencimento” e 
daí “em diante, do conhecido e palmilhado até [chegar] as bordas do não-
controlado”, para usar expressões empregadas por Almeida (1995, p. 41)... 
E isso só será possível  se o espaço das suas relações for entendido como 
elemento com o qual tecem a memória e se apresentam como os sujeitos 
dela. (GONÇALVES e PAIVA, 2004, p.19).

Perceber e compreender o cotidiano revela as experiências históricas e sociais de 

um sujeito, de uma família agrícola, ou de uma comunidade, e seus processos de 

transformações. Identificar e desvelar sua identidade natural, não só como memória, 

mas como instrumento de percepção do passado, revela por suas representações, 

como os próprios sujeitos se vêem como atores de sua vida social. Daí a 

importância de caracterizar o cotidiano e a tradição, o uso dessas manifestações, na 

construção da identidade social e espacial desses  sujeitos, para a reconstrução de 

sua história no ‘novo’ espaço rural em desenvolvimento, sob políticas sociais 

adequadas às suas especificidades amazônicas, mediante as  preocupações e 

impactos sócio-ambientais decorrentes do mundo globalizado.
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Enfatizando tais questões rurais, o processo de desenvolvimento e urbanização, as 

questões identitárias e espaciais, adentra-se a percepção ao locus deste estudo, o 

Ramal do Bom Jesus, no município de Santo Antônio do Tauá - Pará, localizado na 

Rodovia PA-140 (Estrada da Vigia), na mesorregião metropolitana da capital – 

Belém, e à microrregião da cidade de Castanhal. Em seus limites geográficos tem ao 

Norte, os municípios de Colares  e Vigia, a Leste os municípios de Castanhal e Vigia, 

ao Sul os municípios de Santa Izabel do Pará e Castanhal e, a Oeste os municípios 

de Santa Bárbara do Pará e Belém.

O município de Santo Antônio do Tauá criado pela lei nº. 2.460 em 29 de dezembro 

de 1961 tem seu território formado em parte com áreas dos municípios de Vigia e 

Santa Izabel do Pará; atualmente, os núcleos urbanos do Município são, o distrito-

sede e os distritos de Espírito Santo do Tauá e São Raimundo de Borralhos.

O território do município possui em sua geografia, um solo composto em grande 

parte por várzeas  e acidentes geográficos, a exemplo diversos rios  (Ubintuba, 

Caripé, Patauateua, São Francisco, Tauá), igarapés (Uxiteua), furos (Furo da Laura) 

e uma grande baía (Baía do Sol). O clima da região é do tipo tropical, chuvoso e 

quente, e a média da umidade relativa do ar é superior a 80%. Suas florestas são 

secundárias, devido ao grande desmatamento ocorrido na região das florestas 

densas por cultivos  itinerantes para a agricultura de subsistência do local. Vale 

ressaltar que em 1986 foram feitas pesquisas na área com imagens captadas via 

satélite, e acusando um índice de 93,63% da área total, em desgaste (preocupação 

maior para uma educação mais abrangente da população local quanto à 

preservação do meio ambiente). (SEPOF, 2006).

Em 2006, a população, de 21.835 habitantes - sendo 11.435 habitantes na área 

urbana, e 10.400 habitantes na rural - ocupava a área do município de 537,50 Km². 

A maioria da população é do sexo masculino, de jovens, e de solteiros, que estudam 

na rede escolar municipal, e destes, mais da metade chegam apenas até meados 

do Ensino Fundamental. No mercado de trabalho, atuam ocupando cargos 

municipais  na prefeitura, secretarias, escolas públicas da rede municipal, biblioteca, 
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postos de saúde, entre outros. A população rural ocupa lotes agrícolas de até 25 

hectares, somando 88% das propriedades rurais do município. (SEPOF, 2006).

A economia do município acontece em torno, principalmente, da agropecuária. 

Destaque para os produtos  agrícolas: mandioca, milho, feijão, arroz, abacaxi e 

melancia dentre os pequenos produtores e, pimenta do reino, dendê e mamão 

dentre os médios  produtores. Na pecuária, destaque para os rebanhos bovinos e 

avicultura, na produção de leite de vaca e de ovos de galinha. Também está 

presente em pequena parte da economia, a pesca primitiva, em busca da 

piramutaba, e, no segmento de extrativismo vegetal, a extração de madeira para a 

produção de carvão vegetal.

Figura 19 – Guia para os cruzamentos das trilhas. (Carolina Venturini, 2000)

As manifestações culturais da população do município são expressas pelos: Bois-

Bumbás, Carimbós, Pássaros, e também, de festividades religiosas cristãs (média 
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de 70% da população é católica), cujo santo padroeiro, Santo Antônio de Pádua, 

garante a maior festividade do local. 

Até 1990, trilhas  uniam as localidades de Taperinha e Campo Limpo, situadas às 

margens do rio Ubintuba, ao Ramal carroçável que ligava as localidades de Bom 

Jesus, Éden e Triunfo à estrada de Vigia. Aquelas, originárias da colonização 

portuguesa, faziam conexão com Vigia e Baia do Sol no Mosqueiro / Belém, via 

barco a vela, e ultimamente a barco-motor. O estudo genealógico, das pesquisas, 

mostrou que as famílias aí residentes remontam a remanescente de três famílias de 

cabanos, em seu movimento de Vigia à Belém, beirando o rio, no trajeto até a 

localidade de Benevides, expulsando os que ocupavam as terras. 

O hoje, Ramal do Bom Jesus  (Km29, PA-140) ao longo de sua ocupação, teve sua 

área dividida em trinta lotes  agrícolas de 25 hectares cada, determinando assim, 

trinta famílias originárias (posseiras) que estão assentadas às localidades; e, ao 

todo, formam uma genealogia de setenta e oito famílias de parentesco co-

sanguíneo, resultantes de estratégias familiares voltadas para a reprodução de uma 

prole numerosa, originando pressão sobre o uso do solo na atividade agrícola.

Sua atividade principal era a agricultura de subsistência, mas agora, diversificam-se 

também com a implantação de organizações de produtores, inseridas em ações 

agrícolas direcionadas ao “mercado cativo”, no qual, vinculadas a empresas, 

cultivam espécies a satisfazer as necessidades geradas pela inculcação de valores 

da sociedade urbano-industrial, especificamente na cosmética, farmacêutica e 

alimentícia.

A quebra do relativo isolamento econômico e uma maior integração aos valores da 

sociedade urbano-industrial estimulam a formulação de projetos individuais e 

coletivos voltados para o objetivo de melhorar de vida, a exemplo, suas habitações 

(de casebres simples para construções em alvenaria), o grau de escolaridade 

(jovens mais  capacitados às novas ‘exigências de mercado’), e a própria 

modernização na agricultura e a inserção na pluriatividade.
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Em seu ‘modo-de-ser-humano-trabalho-agricultor’, o comportamento de uma dada 

categoria sócio-ambiental em relação ao ambiente e em relação ao próprio sujeito,
é influenciado por características de sua formação social, tais como a 
orientação de sua produção econômica, o grau de envolvimento com o 
mercado e a posse de uma cultura ecológica. No entanto, nenhum atributo 
social isolado pode ser apontado como responsável pelo diagnóstico de 
sustentabilidade da ocupação do ambiente. (LIMA e POZZOBON, 2005, p.
3).

Figura 20 – Escola: comunidade reunida. (Carolina Venturini, 2005)

Acredita-se que, desde que haja vida, há cultura. Toda forma de viver é um 

processo cultural, ambas estão entranhadas entre si, como se enredam a sociedade 

e a comunicação. Para haver comunicação, é preciso de dois ou mais seres  que se 

‘linguageiem’ por meio natural, que possam compreender símbolos e significados 

como forma comunicacional; para haver sociedade não basta haverem dois ou mais 

seres, mas também, que eles se intercomuniquem. Não haveria sociedade sem 

comunicação, como não haveria comunicação sem sociedade. Assim, coloca-se a 

vida e a cultura, como todo ‘modo-de-ser-humano’ das sociedades; a sociedade é o 

espaço, e a cultura é o meio pelo qual os indivíduos se co-relacionam, se 

intercomunicam, e assim, constituem suas redes relacionais sociais.
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As principais características  intrínsecas no modo-de-ser-humano-trabalho-agricultor 

da família agrícola ribeirinha amazônida em sua forma ‘tradicional’ possibilitam 

reflexões acerca dos aspectos necessários  a serem atingidos em planos de 

desenvolvimento local / regional, para que estes abranjam as reais  expectativas de 

melhoria na qualidade de vida com a implementação de políticas sociais, 

possibilitando a urbanização da comunidade, sem que haja a perda de identidade 

da família agrícola ribeirinha amazônida do Tauá. 

a) Individual / Coletiva:

O indivíduo, como sujeito, quando analisado sob palavras ou sentenças que o 

definam, sob uma ótica sociológica e/ou cultural, acaba por dissolver-se em seu 

contexto, por necessariamente, sob tais óticas, encontrarem-se em coletividade, ou 

seja, o indivíduo, em sociedade, acaba por não possuir apenas características suas, 

próprias, mas possuir estas, entrelaçadas a características do coletivo.

Para tanto, analisa-se o indivíduo em suas inter-relações sociais com o seu coletivo, 

pois é desta forma que ele se torna sociedade, é desta forma que ele se torna 

indivíduo, assim se percebe suas características próprias, num processo de seus 

diferenciais ante a sua identidade societal.

Segundo Morin (1996), a definição de indivíduo partiu da observação de que todo 

indivíduo é um produto (objeto) e, que por suas características biológicas  (de ser e 

existir), é também, reprodutor; assim, organiza a vida num ciclo rotativo no qual a 

sociedade nada mais  é do que um produto (espacial / temporal) de interações entre 

indivíduos. Estas, por sua vez, criam sistemas qualitativos próprios; por exemplo, a 

linguagem e a cultura, que retro-atuam sobre os indivíduos, movimentando o ciclo 

rotativo relacional, no qual os indivíduos produzem a sociedade, que por si, produz 

os indivíduos.

Para análises aprofundadas, cada área de conhecimento propõe caminhos para 

tecer a identidade do indivíduo. Por exemplo, a psicologia pode co-relacionar a 

estímulos, respostas e comportamentos do indivíduo; a história identifica ações e 

reações espaço / temporais e determinismos sociais; a antropologia observa as 
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estruturas organizacionais; bem como a sociologia permite analisar o modo-de-ser-

humano de cada indivíduo ou sociedade, ou seja, sua cultura, sua rede de relações 

sociais, sua intercomunicabilidade. 

Assim, os  indivíduos deixam de ser apenas objetos, para se tornarem sujeitos, ou 

seja, seres reflexivos, capazes de se reconhecer enquanto sujeitos e construtores  da 

própria identidade; desta forma, pode-se compreendê-los, e não somente defini-los, 

pode-se eternizá-los e não somente existi-los.
E, não obstante, quando olho uma fotografia de minha infância, digo: “sou 
eu!”. Sem dúvida, já não sou essa criança, já não tenho esse corpo e esse 
rosto, mas a ocupação desse lugar central  do eu que se mantém 
permanente, através de todas as modificações, estabelece a continuidade 
da identidade. (MORIN, 1996, p.50).

Figura 21 - Infância. (Carolina Venturini, 2000)

As características  intrínsecas no ‘modo-de-ser-humano-trabalho’ da família agrícola 

ribeirinha amazônida e nas suas inter-relações sociais, levam a se questionar sobre 

o agricultor em relação a si mesmo, dele em relação ao outro, em relação à família 

e em relação à comunidade. Ou seja, como ele se vê enquanto ser humano, 

enquanto ser social, enquanto agricultor (homem / mulher / idoso / adulto / jovem / 
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criança), enquanto família, e enquanto comunidade, como ator / sujeito da própria 

realidade?

b) Ambiental / Espacial:

O ambiente emerge pelas diferentes  ordens do real, contextualizadas pelo 

desenvolvimento, posto que seja o espaço onde o indivíduo existe e se inter-

relaciona; assim, é visto não só como um espaço territorial, ecológico, mas um 

espaço que também sofre às ordens sociais e políticas dos sistemas produtivos.

Observa-se o ambiente por uma degradação sócio-ambiental, onde a natureza sofre 

exploração exacerbada, perdendo sua diversidade biológica e cultural; onde os 

recursos naturais  esgotam-se e as  identidades étnicas perdem suas riquezas 

(valores); onde a qualidade de vida se restringe a pouca e desigual distribuição dos 

recursos produtivos; e, simultaneamente, observa-se o ambiente sob uma nova 

visão de mundo, onde ocorre uma revolução ideológica e cultural, que releva os 

conhecimentos construídos pela ciência e os saberes práticos (empíricos) a um novo 

potencial produtivo, pela inovação tecnológica, produtividade ecológica, e 

organização cultural.

Este novo “saber ambiental” resignifica o sentido da ‘existência’, reconfigura as 

especificidades identitárias  e, permite reconstituir o mundo objetivo sob uma 

realidade produzida pelo saber e pelos sentidos  do ser em suas subjetividades; é a 

confluência entre os saberes e as identidades, no qual os sujeitos são construtores 

da própria realidade. Assim, a participação de atores locais, suas comunidades 

rurais, suas culturas, saberes e identidades, tornam-se peças-chave à 

sustentabilidade, seja individual, familiar, local, ou global.

Mediante a isto, torna-se de extrema importância, a percepção e compreensão das 

diversas identidades para a mobilização dos atores sociais  aos saberes e sentidos 

da sustentabilidade, que coloca sistemas alternativos de uso e posse do espaço e 

da natureza, não se submetendo apenas sob uma miscigenação cultural, mas, sob 

um sentido do ‘ser’ coletivo, que, a partir de suas origens, se reconfigura diante de 
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uma nova ‘racionalidade’ social, pensada sob as condições da natureza e os 

sentidos da cultura.
A concepção do mundo não emerge de categorias a priori  do pensamento; 
se os conceitos (espaço, tempo) indicam as condições do ser e das coisas 
que têm nos levado a instaurar as concepções de mundo que construíram 
o mundo. Dessa forma, o ambiente não poderia ser concebido como uma 
intuição, mas sim como um conceito que abre a possibilidade do ser como 
construção social. Se as formas de conhecimento pelas quais chegamos a 
apreender o real estão sujeitas a certas formas “humanas” de 
entendimento (a espacialidade e a temporalidade dos fenômenos e das 
coisas), devemos ver como se constroem as categorias conceituais e as 
ideologias teóricas que internalizam o interesse social  nas formas de 
entendimento da realidade. (LEFF, 2001, p.196-197).

Figura 22 – Ramal do Bom Jesus. (Carolina Venturini, 2000)

As características intrínsecas do ‘modo-de-ser-humano-trabalho’ da família agrícola 

ribeirinha amazônida configura-se, neste momento, na busca por apreender o real 

por seus fenômenos, entranhados no seu ‘linguagear’, aqui usado no significado 

atribuído por Maturana (2004), ao se referir à ação presente no ato da linguagem, 

conotando aquilo que eles significam, que ocorrem no fluir de seu conviver em 

coordenações de coordenações, neste caso, com o espaço (ambiente), o meio em 

que está inserido (rural). Como o sujeito / indivíduo se vê neste espaço, como ele 

vive neste espaço, qual sua relação com a preservação dos recursos naturais  e sua 

sustentabilidade?
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c) Econômica:

Diante às  transformações que vêm ocorrendo na área rural por conta de seu 

desenvolvimento, pode-se destacar mudanças nas formas de ocupação e de 

emprego da população local. Se num primeiro momento, a área rural sofria com a 

não infra-estrutura básica, com a mão-de-obra não especializada, e com o êxodo 

rural; algumas relações se percebem hoje, mais adequadas às exigências 

mercadológicas e voltadas ao desenvolvimento da área, mas ainda, não é o 

bastante. Além da modificação que se observa na mecanização agrícola e 

especialização da mão-de-obra de poucos - geralmente dos que possuem ou 

conseguem incentivos para tal - se observa maior ainda, a inserção da população 

rural à pluriatividade.

Tal relação vem modificando por completo o sistema produtivo rural. Cada vez mais 

aumenta não só o número de atividades não-agrícolas, como também, a entrada de 

novas oportunidades de trabalho, refletindo em uma tendência ocupacional do rural, 

que aos poucos, deixa de ter um sinônimo exclusivo de “atividades agrícolas”. Isto 

não ocorre de fato pela diminuição ou término de atividades agrícolas, mas sim, pelo 

desenvolvimento de novas atividades  que têm, ou não, mínimas ou nenhuma ligação 

com a agricultura. Segundo Schneider (1999) pode-se entender estas mudanças, 

como um processo de diversificação dos sistemas produtivos da área rural, 

provavelmente ligados ao crescimento da mercantilização social e econômica, 

inserindo no lugar, uma nova divisão social do trabalho.

Entende-se pluriatividade como um fenômeno econômico e social no qual a 

população rural, mais especificamente as famílias agrícolas  se voltam a diferentes 

formas de trabalho, mais precisamente, envolvidas em atividades não-agrícolas; 

estas famílias mantêm sua moradia no campo, inclusive sua relação produtiva com a 

agricultura – apesar de pequena -, mas  desenvolvem outras fontes de renda e de 

organização social. 

O sistema “tradicional” de trabalho das famílias agrícolas tem base no extrativismo; 

utilização da força de trabalho dos próprios membros da família; depende de fatores 

naturais  como o solo, o clima, o equilíbrio do seu ecossistema; demoram certo 
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tempo para produzir o trabalho (manufaturado) - baixa produtividade - e geralmente 

produzem para subsistência; limite na capacidade de oferta, e baixa qualidade de 

produto, seguindo as exigências que o mercado vem impondo ao consumo básico.

Isto indica claramente, a necessidade de modificação do sistema de produção da 

família agrícola, do conhecimento e implantação de novas técnicas de trabalho, da 

mecanização do processo produtivo, etc. Problemas enfrentados pelas  famílias que 

têm interesse em inovar seus meios de trabalho, mas a grande maioria não tem 

acesso, nem condições básicas para exercer tais mudanças e melhoras em sua 

produção.
Dessa forma, cresce a importância de estratégias de desenvolvimento 
que considerem o aspecto da diversificação das atividades produtivas 
(agrícolas e não-agrícolas) entre as famílias, assim como, a necessidade 
de agentes que sejam dotados de competências que tornem possível  a 
catalisação de processos espontâneos de inovações sociais existentes 
na realidade cultural  das populações rurais residentes consentindo 
sobrepujar as suas tradições exclusivamente agrícolas. (CALZAVARA e 
LIMA, 2005, p.94).

Figura 23 – Pluriatividade: cerâmica. (Carolina Venturini, 2007)

Economicamente, evidenciam-se as características de trabalho das  famílias 

agrícolas, estejam estes em processos “tradicionais” ou modernos ou pluriativos. 
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Como é o processo de trabalho da família agrícola da comunidade? Como é a 

relação de trabalho com as atividades especificamente agrícolas? Quais os tipos de 

agricultura com que trabalha? O que produz; como o faz, e sob que sistema 

produtivo?

d) Social:

Destacou-se anteriormente que o espaço não é apenas o lugar onde o homem se 

inter-relaciona com a natureza, mas  também, se inter-relaciona entre si; neste 

momento releva-se que os espaços mais desenvolvidos apresentam índices 

satisfatórios de qualidade de vida, e, geralmente são espaços que possuem uma 

boa organização social.

Para se pensar no desenvolvimento de um espaço, em formas de organização 

social, é fundamental se conhecer e identificar as variáveis geográficas deste 

espaço, bem como os recursos naturais  que dispõem, sob uma ótica sustentável. 

Isto inclui revelar os conhecimentos históricos do determinado espaço, no que dizem 

respeito às interdependências e ocorrências decorrentes das inter-relações 

humanas e sociais. Assim, para a ruralidade sob análise social, deve-se desenvolver 

o espaço geográfico como um todo: buscando alternativas eficientes para o uso 

adequado dos recursos naturais disponíveis, encontrando meios de valorizar e 

preservar a identidade regional / local e, planejando formas de inserção da 

localidade sob o contexto externo. Desenvolvimento agrícola não é apenas 

desenvolvimento produtivo, mas também populacional.
Sob a ótica dos interesses dos atores sociais, o planejamento estratégico 
regional pode ser um fator potencializador da dinâmica regional, enquanto 
organizador das forças propulsoras da região, através de uma metodologia 
participativa, considerando as potencialidades e entraves no interior de 
cada sub-região distinta, definindo prioridades, formas de atuação, 
identificando fonte de recursos, designando responsabilidades a agentes, 
tornando-se, assim, um processo educativo, de articulação do pensamento 
estratégico da região, uma base para a elaboração de planos. Além de se 
constituir em importante instrumento político para negociações. 
(CALZAVARA e LIMA, 2005, p.295).

Nesta perspectiva, coloca-se a relevância de que existam, no espaço rural, 

condições apropriadas às famílias agrícolas para desenvolverem-se, no que tange: 

acesso a educação, atendimento a saúde, saneamento básico, infra-estrutura de 

suas moradias, valorização cultural, diversidades recreativas, entre tantas outras. O 
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espaço rural deve-lhes propiciar melhores condições de vida não se limitando 

apenas à qualidade, para que as famílias  agrícolas, por sua vez, contribuam no 

processo de desenvolvimento do local, que se pretende sustentável e integrado, já 

que elas mesmas o constroem e o absorvem.

Já se observa, inclusive, a organização de associações de produtores que - por 

meio de cursos, oficinas e processos de consultoria - buscam, em uma determinada 

área produtiva, desenvolver habilidades e competências em novos sistemas e 

produtos (o artesanato), bem como sua inserção no mercado externo (não local), 

como forma de geração de renda familiar, pela combinação de diversas  atividades 

produtivas realizadas pela própria família, seja estas envoltas no setor produtivo 

agrícola, ou, inseridas na pluriatividade. 

Abrangem a área rural também, os incentivos governamentais praticados por 

intermédio das políticas de incentivo financeiro. No Brasil, ao que diz respeito às 

políticas públicas destinadas às famílias  agrícolas, destacam-se a Previdência Social 

e o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. 

Figura 24 - Cozinha. (Carolina Venturini, 2007)
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O Programa da Previdência Social Rural destaca-se por ser a política pública de 

maior alcance social no país, destina-se a benefícios de aposentadoria e pensões, 

garantidas a milhares de famílias  agrícolas que moram em áreas rurais ou pequenos 

municípios interioranos. Apesar do baixo valor - relativo ao salário mínimo do país - 

muitas famílias chegam a receber um bom incentivo, por várias pessoas desta 

mesma família, o receberem e, alguns até acumularem mais de um benefício. 

Assim, pode-se tratar a Previdência Social Rural como uma política pública que 

atinge uma ampla parcela da população, impactando sobre as relações sócio-

econômicas pela movimentação de capital no município onde essas famílias estão 

inseridas e, por gerar maior inclusão no espaço social. No entanto, essa questão 

merece ampla análise, pois muitos agricultores  estão deixando de produzir, inclusive 

para a própria subsistência, pois os valores arrecadados com os benefícios se 

tornam maiores  dos que os conquistados pela produção / comercialização de seus 

próprios produtos.

O financiamento agrícola, por sua vez, destaca-se por ser a primeira política pública 

voltada diretamente à família agrícola brasileira e, conquistada por movimentos 

sociais  e sindicais  de trabalhadores rurais. Esta política prevê crédito rural 

‘tradicional’ à família agrícola, ou seja, financiamento a produtos e sistemas 

tradicionais  e tecnologias convencionais; para uns, tende a ser uma ampla e 

importante política de desenvolvimento rural, para outros, não passa de uma política 

compensatória, para a diminuição da marginalização e exclusão dos  pequenos 

produtores pelo mercado globalizado.

De fato, o crédito agrícola pode até vir a ser uma grande política de desenvolvimento 

rural, mas para isso, precisa ainda de muitas reflexões sob sua estrutura, a exemplo, 

pensar-se em um nível de sustentabilidade da família agrícola, podendo financiar 

mudanças no sistema de produção, tanto em nível de produtos e tecnologias 

agrícolas, como também na pluriatividade.
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O que se observa é que, segundo Schneider (1999), ambas as políticas não têm a 

devida importância e não suprem as reais necessidades de organização social do 

espaço rural e das famílias  agrícolas  brasileiras. Sob tais  quesitos, deveria haver 

maior acompanhamento e esclarecimento sobre os incentivos e sobre o mercado 

financeiro; os créditos bancários cedidos geralmente atrapalham o agricultor, que 

não compreende tal movimentação financeira, nem tem conhecimentos  suficientes 

para administração e implantação adequada do crédito sob uma economia 

sustentável, acabando muitas vezes, por assumir dívidas impensadas. 
Nesse contexto de globalização, para Acocella (2000) trata-se de um 
equívoco pensar-se em desenvolvimento regional  através de políticas 
públicas de incentivo financeiro-fiscal, sendo mais eficaz ocorrer através da 
potencialização do ambiente econômico social e da disponibilidade de 
serviços públicos eficientes. (CALZAVARA e LIMA, 2005, p.289).

Figura 25 - Alfabetização. (Carolina Venturini, 2006)

Assim, é fundamental se pensar na concepção e na implementação de políticas 

públicas sociais voltadas ao rural, enquanto espaço geográfico; políticas que 

possam incentivar as famílias agrícolas a desenvolverem sistemas produtivos de 

agricultura, ou inserirem-se na pluriatividade rural, amenizando a não-produtividade 

do agricultor, o êxodo rural às cidades, a desigualdade, a marginalização e exclusão 
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do campo. Neste sentido, foca-se a esta categoria, as  situações  quais os 

agricultores se encontram mediante a inserção ou não de suas famílias agrícolas 

nas políticas públicas sociais.

 e) Cultural:

O homem vive em várias dimensões, reais e/ou virtuais. A existência humana é 

marcada sob o ambiente, ou seja, é traçada em um determinado espaço, sob as  co-

relações do homem com seu cenário natural - habitat - e com seu cenário cultural, 

sua relação em sociedade, pois cultura, em um entendimento amplo, trata-se por 

um conjunto de características humanas (valores, instituições) que se criam, se 

preservam, e se aprimoram no processo de desenvolvimento de uma sociedade.

Para tanto, outro elemento de extrema importância na análise de uma cultura é o 

tempo, pois qualquer sistema cultural existe em contínuo processo de modificação. 

Se a cultura acontece num determinado espaço, e é uma relação constante e 

mutante entre grupos, entende-se estar em contínuo processo de desenvolvimento.

Cada grupo deve ser capaz de perceber e entender as mudanças que ocorrem 

dentro de seu próprio sistema; da mesma forma, que deve compreender as 

diferenças entre povos de culturas diferentes, posto que seu sistema cultural 

também sofre influência do meio externo. “Este é o único procedimento que prepara 

o homem para enfrentar serenamente este constante e admirável mundo novo do 

porvir”. (LARAIA, 2006, p. 105).
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Figura 26 – Mandioca: trabalho. (Carolina Venturini, 2000)

Hoje, em meio ao processo de globalização, surgem diversos pensamentos e 

discussões  acerca das  questões culturais. Pelo termo ‘global’ (processos 

econômicos e tecnológicos) entende-se uma referência à totalidade, à amplitude, e 

deixa-se perder em meio ao todo particularidades e especificidades.

A categoria ‘cultura’ permite conter tal pluralidade, de pensamentos, de modos de 

vida, mediante a que se percebe nessa conjectura, o que alguns autores chamam 

de ‘mundialização da cultura’. Na qual nada é só de um povo ou de um só lugar, 

tudo se interpenetra se mistura, se troca. Não há cultura sozinha, posto que é fruto 

do cotidiano de um povo, de seu trabalho, sua crença, e de sua convivência com 

povos e culturas diferentes.

Nesse sentido, não há uma única espacialidade para o humano, onde possa 

permanecer inatingível, onde possa pela invisibilidade do outro, negar a si mesmo, 

enquanto variáveis de um espaço / tempo praticado. Uma cultura mundializada 
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corresponde a mudanças de ordem estrutural; isto não implica no aniquilamento de 

outras manifestações  culturais, posto que a mundialização coabita e se alimenta 

delas.
O processo de mundialização é um fenômeno social total que permeia o 
conjunto das manifestações culturais. Para existir, ele deve se localizar, 
enraizar-se nas práticas cotidianas dos homens, sem o que seria uma 
expressão abstrata das relações sociais. Com a emergência de uma 
sociedade globalizada, a totalidade cultural remodela portanto, sem a 
necessidade de raciocinarmos em termos sistêmicos, a “situação” na qual 
se encontravam as múltiplas particularidades. (ORTIZ,1994, p. 30-31).

Entender a lógica de um sistema cultural depende da compreensão das categorias 

constituídas pelo mesmo, que no entender de Mauss apud Laraia (2006, p.96) são 

“esses princípios de juízos e raciocínios (...) constantemente presentes na 

linguagem, sem que estejam necessariamente sob a forma de hábitos  diretrizes  da 

consciência, elas próprias inconscientes”.

A cultura segundo Herskovits  (1999) reúne todas essas materialidades intrínsecas 

nos modos de vida, proporcionando ao homem, o meio de adaptar-se às 

complexidades do mundo, dando-lhe o sentido, o conhecimento, e a realidade, de 

ser criado nesse mundo e ao mesmo tempo, ser criatura dele. Movendo-se no 

espaço, sofrendo interminável influência de seu ambiente natural; existindo no 

tempo, qual provém de um passado e um sentido do futuro; e socializando-se com 

seu grupo, construindo e mantendo em conjunto sua identidade, garantindo assim, 

sua continuidade. No dizer de LEFF (2001, p.60)
a distinção desses níveis de tratamento é necessária para implementar 
uma estratégia de desenvolvimento com uma concepção integrada dos 
processos históricos, econômicos, sociais, políticos que geraram a 
problemática ambiental, bem como dos processo ecológicos, tecnológicos 
e culturais que permitiram um aproveitamento produtivo e sustentável  de 
recursos.
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Figura 27 - Desfile da Semana da Pátria. (Carolina Venturini, 2006)

Nesta categoria apresenta-se as características e traços culturais  que permeiam o 

amazônida; suas formas de ‘linguagear’, de se expressar, seja por sua crença, sua 

tradição, seu compromisso, seu lazer, seu relacionamento, suas manifestações, etc.

Tais categorias  permitem compreender e analisar os processos produtivos que 

caracterizam a identidade das  famílias  agrícolas ribeirinhas da Amazônia, 

especificamente do Tauá, pelo seu ‘modo-de-ser-humano-trabalho-agricultor’. Para 

o planejamento e a assistência de políticas sociais voltadas à área rural, traz-se a 

necessidade de compreender as inter-relações da sociedade entre seus processos 

históricos, sociais, econômicos, ecológicos e culturais em seus sistemas produtivos, 

para que possam, dentro de um novo formato agrícola, aumentar seus níveis de 

produtividade (qualitativo e quantitativo), adequados à preservação e regeneração 

dos recursos naturais, e melhoria de qualidade de vida.
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« L’appareil photographique est pour moi un carnet de croquis, 

l’instrument de l’intuition et de la spontanéité, le maître de 

l’instant qui, en termes visuels, questionne et décide à la fois. 

Pour « signifier » le monde, il faut se sentir impliqué dans ce 

que l’on découpe à travers le viseur. Cette attitude exige de la 

concentration, de la sensibilité, un sens de la géométrie. C’est 

par une économie de moyens et surtout un oubli de soi-même 

que l’on arrive à la simplicité d’expression. »

Henri Cartier-Bresson
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Figura 28 - Momento. (Carolina Venturini, 2000)
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CAPÍTULO II - SEMIÓTICA DA CULTURA E CONSTRUÇÃO DO IMAGINÁRIO 

SOCIAL

O uso da expressão “semiótica da cultura” extraída do conhecimento construído por 

Iuri Lotman é neste estudo utilizada para suporte interpretativo a uma diversidade de 

sistemas da cultura como processo, bem como, das situações vivenciadas pela 

cultura contemporânea, valorizando a família agrícola ribeirinha da Amazônia - como 

sistema de signos (Bakhtin, 1895 – 1975) - em suas manifestações culturais (formas 

ritualísticas de comportamento social) como conjuntos heterogêneos e inter-

relacionados. 
La conformación de la semiótica de la cultura -disciplina que examina la 
interacción de sistemas semióticos diversamente estructurados, la no 
uniformidad interna del espacio semiótico, la necesidad del poliglotismo 
cultural y semiótico- -cambió en considerable medida las ideas semióticas 
tradicionales. El concepto de texto fue objeto de una transformación 
sustancial. Los conceptos iniciales de texto, que subrayaban su naturaleza 
unitaria de señal, o la unidad indivisible de sus funciones en cierto contexto 
cultural, o cualesquiera otras cualidades, suponían implícita o 
explícitamente que el texto es un enunciado en un lenguaje cualquiera. 
(LOTMAN. Disponível em: http://www.ugr.es/~mcaceres/Entretextos/entre2/
escritos2a.htm).

Dentre os conhecimentos sobre cultura abordados pela semiótica, destacam-se os 

de Charles  Sanders Peirce (1839-1914) e os  de Ferdinand de Saussure 

(1857-1913). Para este estudo, toma-se como referência a “semiótica da cultura” 

desenvolvida por volta dos anos 1960 na Universidade de Tártu (Estônia), quando 

da necessidade de se entender a comunicação como um sistema semiótico, e a 

cultura, como um conjunto desses sistemas, ou seja, a cultura vista como texto. As 

questões desenvolvidas por Lotman colocam os fenômenos culturais como sistemas 

de signos, ou sistemas de significação, fazendo-se perceber neste, a cultura como 

diversas características  representativas de uma comunidade - como objetos – ou 

seja, um processo de signos e significados.

Cultura consiste do modo-de-ser-vida de cada sociedade representada por traços 

identitários que revelam em sua acepção, a pura relação entre uma determinada 

sociedade e seu espaço. A cultura torna possível a metamorfose da natureza pela 

relação de adaptação do homem ao espaço e vice-versa. Mas como perceber e 
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compreender tais características culturais  identitárias de uma comunidade em seu 

espaço / tempo? Como interpretar tais culturas? 

Representar um objeto/artefato – oferecer signos e significados - (palavra também é 

objeto, produz uma imagem) significa criá-lo simbolicamente, fazer com que ele 

tenha um sentido para quem o representa, passando assim a fazer parte de seu 

mundo.

Figura 29 - Carro de Boi. (Carolina Venturini, 2003)

Os sujeitos  captam os objetos em determinados contextos  e relações, assim o 

sentido da representação de um objeto advém das relações com outras 

representações de outros  objetos que formam um campo, um sistema de 

representação, sendo, portanto, um indício seguro da representação que tem de 

outros objetos e, conseqüentemente, de sua visão de mundo. Ao mesmo tempo, 

como reflete sua personalidade no que representa, esta é também um indício seguro 

sobre a sua própria identidade.

Convive-se num sistema de valores e significações que se transforma 

permanentemente ante a ação humana num movimento totalitário - como realidade 
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social - na tentativa de impor ou renovar valores de cada símbolo coexistente. Para 

Lotman (TOROP, http://www.ugr.es/~mcaceres/entretextos/entre7/torop.htm) o 

conceito de semiosfera significa a modificação da análise estática à dinâmica, e a 

base desta modificação é a compreensão da relação entre o holismo e a 

heterogeneidade.

Explicam-se assim, também, as  representações sociais definidas por Moscovici 

(1976) como estruturas cognitivas específicas  da sociedade contemporânea, 

socialmente elaboradas e partilhadas, constituindo-se em uma forma de 

conhecimento primordial, com uma finalidade prática: conhecer e agir sobre o 

mundo atendendo às necessidades cotidianas. Intelectual ou sensorialmente este 

senso comum se diferencia das outras formas de conhecimento, por implicar uma 

relação específica entre o sujeito e o objeto de conhecimento: o sujeito se auto-

representa na representação que faz do objeto, ou seja, o sujeito imprime sua 

identidade naquilo que representa, na concepção de Jodelet (1984).

Estabelecendo relação entre o imaginário cultural e a representação social, 

Moscovici (1976), instrui que a imagem faz parte das representações sociais. Para 

ele a imagem é vista como passiva, apreendida de forma reflexa, na consciência 

individual ou coletiva de um objeto, de um conjunto de idéias que lhe é exterior. 

Embora faça uma diferença entre imagem e representação social, ele admite que 

imagem seja utilizada para designar uma organização mais complexa ou mais 

coerente de juízos de valor ou de avaliação. É concebida como reflexo interno de 

uma realidade externa, cópia fiel no espírito do que se encontra fora dele, sendo 

assim uma reprodução passiva de um dado imediato.

Já a representação, por outro lado, deve ser encarada de um modo ativo, pois 

consiste em modelar o que é dado do exterior, na medida em que os indivíduos e os 

grupos se relacionam de preferência com os objetos. Em outras palavras, a 

representação social é uma modalidade de conhecimento particular que tem por 

função a elaboração de comportamentos e a comunicação entre os indivíduos.
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Destarte o termo imaginário é utilizado para se referir ao resultado das 

representações sociais que os sujeitos  constroem no contato com os objetos, com 

as pessoas e com as situações vivenciadas no mundo.

 

Assim, todo lugar é o mundo, cada qual à sua maneira, e a análise de um cotidiano 

deve seguir a totalidade de suas relações para o desenvolvimento da solidariedade, 

para a definição de laços culturais  e, a criação de suas identidades (SANTOS, 

2004), na qual distingue uma atividade racional que visa um fim prático, de uma 

atividade comunicacional mediada por símbolos, analisadas em ampla e profunda 

visão, se realça o papel da interação na produção dos sistemas sociais.

Figura 30 – Casa de tabique. (Carolina Venturini, 2002)

Quando, num lugar, a essência se transforma em existência, o todo em partes e, 

assim, a totalidade se dá de forma específica, nesse lugar a história real chega 

também com os símbolos. Desse modo, há objetos que já nascem como ideologia e 

como realidade ao mesmo tempo. É assim que eles se dão como indivíduos e que 
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eles participam da realidade social. Nessas condições, a totalidade social é formada 

por mitos de “realidade” e “ideologia”. É assim que a história se faz. (SANTOS, 2004, 

p.102)

O modo-de-ser nestes espaço e homem contemporâneos, para Sampaio (2007, p. 

273), se caracteriza por uma prótese de sentidos, da própria natureza intrínseca do 

homem, que desenvolve valores  individuais  baseados em uma realidade social 

espelhada por suas necessidades e valores culturais. “O indivíduo coloca na sua 

relação social, consciente ou inconscientemente, os valores culturais do contexto ao 

qual pertence e a partir de onde cria, sendo ao mesmo tempo uma nova forma de 

comunicação de todos com tudo”.

Uma sociedade é formada, assim, por sua unicidade, sua coesão de 

representações, valores, ideais, sentimentos, normas, linguagens; características 

únicas estruturadas pela consciência coletiva; a apropriação do grupo de seus 

próprios saberes é que aponta sua autonomia cultural para registro e conservação 

de sua identidade diante dos fenômenos locais  e globais pela aprendizagem de seus 

próprios costumes, valores e tradição.

Desta forma, coloca-se a cultura também como forma de comunicação e memória, 

influindo sobre os comportamentos do grupo, para a não descaracterização de sua 

identidade, desculturização, ou desterritorialização de seu espaço. Tal percepção e 

apropriação de seu modo-de-ser-vida coloca a linguagem como meio de 

representação de significados e valores às coisas, objetos, pessoas e 

acontecimentos.
La conciencia no es posible sin la comunicación. En este sentido se puede 
decir que el diálogo precede al lenguaje y lo genera. Precisamente en esto 
se basa la idea de la semiosfera: el  conjunto de la formaciones semióticas 
precede (no heurísticamente sino funcionalmente) al lenguaje aislado 
particular y es la condición de su existencia. Sin la semiosfera el  lenguaje 
no sólo no funciona sino que ni siquiera existe” (Lotman 1984:16). (TOROP, 
http://www.ugr.es/~mcaceres/Entretextos/entre7/torop.htm).

Sabe-se que todo ato de comunicação inclui um remetente e um receptor de uma 

determinada mensagem ou informação, mas, é fato que nem toda mensagem é 

compreendida exatamente como é repassada, e isso depende não só dos  partícipes 

possuírem um mesmo sistema de signos lingüísticos, mas  também de um nível de 
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desenvolvimento da consciência individual e da perceptividade, de seu histórico 

cultural, e da própria trajetória e modo-de-ser-vida. 

Ferreira (2004, p.73) nota que Lotman, em sua tese central à tipologia da cultura, faz 

uma relação de proximidade entre os  conceitos de história, cultura e comunicação - 

como métodos semióticos - pois, mostra a cultura não como um mero depósito de 

informações, mas como um sistema complexo e organizado de códigos que 

conserva e substitui tais informações continuamente através da consciência cultural 

coletiva. “Recebe as coisas novas, codifica e decodifica mensagens, traduzindo-as 

para um outro sistema de signos”. Lotman fundamenta a tipologia da cultura em 

dimensões construtivas de diferentes sistemas intra e intercultural, bem como, em 

dimensões culturais de autocompreensão e autodescrição que afetam seu próprio 

fluxo de desenvolvimento.

Figura 31 – Pô-pô-pô: leva e traz. (Carolina Venturini, 2003)

Desta forma, tão relevante quanto à mera observação do sistema de signos através 

da cultura, é a relação signo / signicidade que mais caracteriza a cultura como uma 

representação comunicativa, como uma linguagem, que se pode aprofundar nas 

questões propostas por Lotman em seus estudos a respeito da “Semiótica da 

Cultura”. Como também propõe Ferreira em “Armadilhas da Memória” (2004) acerca 
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de discussões sobre registros da memória e da relação tempo / espaço como 

notáveis  e fundamentais no estudo das relações de um social a outro, ou de um 

indivíduo a outros, traçando a complexidade do compreender e decifrar o que pode 

ser o outro.

Chauí (1994) remete que a memória é a primeira e mais fundamental experiência do 

tempo. Representa a capacidade humana de reter e guardar o tempo que se foi 

salvando-o da perda total por intermédio do resgate no tempo presente de 

referências situadas no tempo passado. 

Na mesma linha, Benjamin (1987) ao refletir sobre a ausência de intercâmbio de 

experiências no mundo moderno pergunta qual o valor de todo o patrimônio cultural 

se a experiência não mais o vincula a “nós”? Na busca de resposta à sua questão, 

Benjamin resgata a figura do narrador (neste estudo o fotógrafo), a importância e o 

significado das narrativas como instrumento de transmissão do passado e os  perigos 

que envolvem o declínio da experiência no mundo moderno, o que o leva a chamar 

a atenção para a tarefa de preservação da memória, a salvação do esquecimento. 

Assim, porque a experiência é a matéria por excelência da lembrança (THOMPSON, 

1984), articulá-la ao tempo e história atribui-se um papel fundamental às pessoas 

que detêm maior parcela de lembranças: os velhos; especialmente, no que diz 

respeito à memória ‘política’ (neste estudo: ação captada em imagens, 

representações) eles são a fonte de onde jorra a essência da cultura, ponto onde o 

passado se conserva e o presente se prepara (CHAUÍ, 1987). 

A inserção de velhos na história via memória, é também uma vitória contra os 

mecanismos sociais que fazem do processo civilizatório atual o lugar em que a 

lembrança e a experiência cedem lugar à história oficial celebrativa. 

Como pensar a história a partir de uma tradição que trabalha com a idéia de tempo 

absoluto, sem conexão com as diferentes dimensões sociais, políticas e intelectuais, 

e que procura identificar a sociedade a uma única experiência temporal? Com tal 



73

indagação, Novaes (1992) remete a questões que integram o complexo campo de 

reflexões sobre a modernidade.

Adentrando a temática, em parte, Maturana e D’Ávila a expõem como a autopoiesis; 

colocando os seres  vivos como sistemas autopoiéticos, ou seja, que existem na 

produção de si mesmos, onde o viver acontece na contínua mudança, no fluir dos 

processos.
...é a cultura na rede de conversações em que me realizo em meu viver 
todos os dias, em meu viver cotidiano. Quando falamos de viver cotidiano, 
estamos fazendo referência a tudo que nos ocorre, no dia, com os amigos, 
quando trabalhamos, na rua, em todo espaço de nosso viver cotidiano. E 
quem define esse cotidiano, senão nós mesmos? Por isso é que a 
organização autopoiética é, antes de tudo, um fenômeno individual. 
(MATURANA e D’ÁVILA, 2004, p.22).

Figura 32 - Idosos. (Carolina Venturini, 2000)

A Semiótica da Cultura, ou o estudo desta linguagem sígnica que conota cultura, 

como método de percepção, comunicação, história, e memória para compreensão e 

decifração identitárias de uma relação social espaço-temporal -, pode ser 

interpretado com o que Maturana e D’Ávila colocam como o ‘linguagear’, pois as 

palavras são elementos no fluir da convivência em coordenações de coordenações 

condutuais e consensuais, tratando-se apenas de observar o que se vive e o que se 
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conota: as distintas classes de comunidades que se habita, ou seja, as  distintas 

redes de conversações que se formam se realizam e se vivem como domínios de 

convivência - comunidades.

Para eles, se distingue cultura ao se discriminar uma rede fechada de conversações, 

uma dimensão das diversas dimensões que se vive; uma família, um grupo de 

amigos, uma comunidade, uma região, determinando assim que cada rede é 

responsável pela geração e realização de sua própria rede e de seu habitat, seja por 

conversações de dominação e subordinação ou conversações de colaboração, que 

tendem a caracterizar as relações sociais possíveis de acordo com cada 

‘linguagear’.
A vida social, nas suas diferenças e hierarquias, dá-se segundo tempos 
diversos que se casam e anastromosam, entrelaçados no chamado viver 
comum. Esse viver comum se realiza no espaço, seja qual for a escala – 
do lugarejo, da grande cidade, da região, do país inteiro, do mundo... O 
espaço é que reúne a todos, com suas múltiplas possibilidades, que são 
possibilidades diferentes de uso do espaço (do território) relacionadas com 
possibilidades diferentes de uso do tempo. (SANTOS, 2004, p.127).

Ainda para Santos, o viver comum se direciona em dois âmbitos, o eixo das 

sucessões e o eixo das coexistências. Sob o eixo das sucessões coloca que em 

cada espaço / tempo o acontecer social está entranhado de informações passadas e 

presentes. E sob o eixo das coexistências coloca que o viver comum é realizado por 

diversos construtores, que realizam diversas ações, e cada uma delas  acontece 

concomitantemente de maneiras distintas na utilização deste espaço / tempo. 

Isto se direciona ao pensamento de que a cada nova transformação social ou 

divisão social do trabalho surge a necessidade de reavaliar e renovar certas 

ideologias e universos simbólicos, e, ao mesmo tempo, reestruturar o entendimento 

do processo de transformação e do viver comum, e a busca de um novo sentido. 

“Em outras palavras, o movimento da sociedade, isto é, o movimento da totalidade 

(e do espaço) modifica a significação de todas as variáveis constitutivas, também a 

do símbolo, porque este não segue o movimento.” (SANTOS, 2004, p.103). Mas, 

independente do contexto, da situação de movimento, ou de mudança no espaço / 

tempo, cada símbolo pode revelar novos sentidos ou aplicações, mas guarda sua 

mesma identidade.
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Corroborando com este pensamento Le Goff (1990) considera ambas as formas de 

expressão da memória coletiva como monumentos, valendo-se das raízes 

etimológicas da palavra monumentum, que consideram como tudo aquilo que pode 

evocar o passado, perpetuar a recordação, situando-se aí também os atos escritos. 

Vê, também, a memória como um conjunto de funções psíquicas graças às quais o 

homem detém a propriedade de conservar certas  informações e atualizar 

impressões ou informações passadas. Além da capacidade de capturar o passado 

no presente, a memória também opera o registro do presente para que permaneça 

como lembrança, capaz de ser acionada. Essa lembrança é composta pelo arquivo 

de coisas que foram por ele selecionadas. 

Figura 33 – Folclore: festa junina. (Carolina Venturini, 2005)

O espaço e o tempo para o ser humano configuram simbolicamente cronotopos 

como fundamentos de toda construção narrativa da história; diante disto se percebe 

claramente a importância semiótica no desvendar dos significados e sentidos de um 

mundo que se desconstrói a cada entrecruzamento de linguagens. 
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É preciso se gerar um novo paradigma, construir uma nova visão da realidade, sob 

uma concepção mais holística, através de transformações de pensamentos, valores 

e percepções, na formulação de um sentido de mundo como construção cultural, 

define-se assim o extremo valor da cultura enquanto organizadora dessa vasta rede 

de símbolos que constituem o espaço / tempo. Conhecimento, cultura e sociedade 

são elementos correlativos e indissociáveis. A cultura é co-produtora da realidade 

percebida e concebida por cada um.
El  conocimiento intelectual se organiza en función de paradigmas que 
seleccionan, jerarquizan, rechazan las ideas y las informaciones, así como 
en función de las significaciones mitológicas y las proyecciones 
imaginarias. Así se produce la `construcción social de la realidad' (digamos 
mejor la co-construcción social  de la realidad, porque la realidad se 
construye también a partir de los dispositivos cerebrales), donde lo real se 
substancializa y se disocia de lo irreal, donde se construye la visión del 
mundo, donde se concretiza la verdad, el  error, la mentira. (E. Morin, en P. 
Watzlawick - P. Krieg, 1991: 80). (MEDEL, http://www.cica.es/aliens/gittcus/
medelju.html).

A sociologia do conhecimento, as  ciências cognitivas, os modelos co-construtivistas 

e construtivistas na psicologia e na educação põem ênfase no fato de que, 

participando das  matrizes sociais (que incluem a ciência e a cultura), adquire-se 

formas de compreender e participar, metáforas e parâmetros, desses cognitivos e 

habilidades específicas, no dizer de Dora Schnitman (1994:.16), segundo Medel 

(http://www.cica.es/aliens/gittcus/medelju.html).

Aprofunda-se este estudo com a visão de Maturana e Varela; dizem eles: “a vida é 

um processo de conhecimento; assim, se o objetivo é compreendê-la, é necessário 

entender como os seres  vivos  conhecem o mundo” (2001, p.7). Em sua tese central, 

esboçada em a “Árvore do Conhecimento”, vive-se no mundo e, portanto, faz-se 

parte dele, e o constrói individual e compartilhadamente. Primeiro, sustentam que o 

conhecimento não se limita ao processamento de informações únicas e passadas; 

num segundo momento, afirmam que os seres  vivos são autônomos, capazes de 

produzir seu próprio espaço / tempo e, são dependentes, ao interagirem com o meio, 

assim, autonomia e dependência complementam uma a outra.

Para se sentir parte do espaço / tempo em que existe, o ser humano observa a si 

mesmo e observa ao seu redor na condição de se conhecer e desenvolver. 

Conhecer é uma ação efetiva do ser vivo para consigo mesmo ou seu espaço, é um 
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tipo de organização autônoma, uma coordenação comportamental nas interações 

entre os  seres  e seu espaço, é um fenômeno social, de domínio lingüístico, e 

autoconsciente, que gera não apenas uma observação, mas uma compreensão de 

como eles experienciam o que observam. Para tal, é fundamental entender que 

como ser humano e social, é um ser histórico, portanto, também se torna essencial, 

compreender em todas as dimensões, os mecanismos de construção e 

desenvolvimento da história.

Figura 34 – Curral de Pesca. (Carolina Venturini, 2006)

Tal processo de percepção e compreensão histórica e identitária remete, novamente, 

ao processo da comunicação, como fenômeno social de terceira ordem, ou seja, 

uma estrutura que gera uma fenomenologia interna específica, uma estrutura na 

qual os seres partícipes atingem seu desenvolvimento individual, principalmente por 

meio de sua rede de interações, que reciprocamente, formam ao constituir unidades 

sociais; para que assim, haja a compreensão dos comportamentos e condutas 

sociais na distinção de um caráter instintivo ou aprendido de uma unidade social.

Segundo Benjamin (1994), a idéia de um progresso (desenvolvimento) da 

humanidade na história (processo de comunicação) é inseparável da idéia de sua 

marcha no interior de um tempo vazio e homogêneo. A crítica rigorosa à visão 
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determinista da história está centrada numa concepção própria do tempo, não um 

tempo linear homogêneo e vazio, mas um tempo recheado de ‘agoras’, enquanto 

possibilidades de realização. Por isso, a memória ocupa um espaço central em suas 

reflexões. Memória, não como uma seqüência de fotos, de imagens de 

acontecimentos, mas a memória revisitada como condição para que aconteça um 

relâmpago, o entendimento instantâneo do acontecimento, capaz de resgatar suas 

forças de atuação e fazê-las agir sobre o presente. 

Entende-se, assim, por comportamento, um fenômeno relacional, de interação, que 

se descreve por possíveis mudanças sofridas de um ser em relação a um 

determinado ambiente; e se identifica enquanto instintivo quando se relaciona à 

natureza única e diferenciada de um indivíduo próprio em sua interação; e, 

apreendido quando se relaciona a condutas histórico-sociais de interatividade. 

No entanto, indiferente ao devir de suas interações, um ser pode recorrer às 

possíveis mudanças estruturais sem necessariamente perder sua identidade. Assim, 

compreende-se que cada ser constrói continuamente espaço / tempo dentro de sua 

rede de interações, utilizando-se de recursos simbólicos (falas, imagens,...) 

remetendo-os aos  tempos e acontecimentos que constituem os vários mundos 

produzidos pela complexa heterogeneidade que atravessa o social ao apontar para 

os diferentes signos que regem os diversos grupos sociais distribuídos no interior da 

sociedade. 

A identidade dos sistemas sociais depende, destarte, principalmente da conservação 

dos seres humanos enquanto componentes de suas condutas culturais adquiridas 

na dinâmica comunicativa do meio social que permanecem estáveis  através de 

gerações. 

Neste sentido, Pollak (1989) estabelece diferença entre fatos de memória e fatos 

históricos. Os primeiros  estariam fundados nas percepções, ou seja, no modo como 

pessoas ou grupos apreendem e retêm determinados acontecimentos. Os fatos 

históricos, por sua vez, estariam apoiados na factualidade. Para ele, os registros 

produzidos a partir das percepções da realidade se mantêm tão fortemente 
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armazenados que chegam a fundar temporalidades e a se expressar através da 

nomeação de períodos, desafiando a própria cronologia oficial respaldada na 

factualidade, portanto, linguagem e identidade.

Para Maturana e Varela a linguagem permite - para quem a ela pertence - descrever 

a si mesmo e à sua circunstância, isto mostra a amplitude e o caráter da linguagem, 

ao gerar em si, outro fenômeno qual se chama de mente e consciência 

(características únicas e íntimas na vida social humana), presente no modo-de-ser-

vida, no modo como se organiza e se dá coerência às reflexões sobre o que e quem 

se é, construindo assim uma identidade, e permitindo-se resguardá-la diante das 

interações comunicacionais.

Figura 35 - Boi-bumbá. (Carolina Venturini, 2006)

O fundamental, no caso do homem, é que o observador percebe que as 
descrições podem ser feitas tratando outras descrições como se fossem 
objetos ou elementos do domínio de interações. Ou seja, o próprio domínio 
lingüístico passa a ser parte do meio de possíveis interações. Somente 
quando se produz essa reflexão lingüística existe linguagem, o observador 
surge e os organismos participantes de um domínio lingüístico passam a 
funcionar num domínio semântico. Do mesmo modo, é só quando isso 
acontece que o domínio semântico passa a ser parte do meio no qual  os 
que nele operam conservam sua adaptação. Isso acontece a nós, 
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humanos: existimos em nosso funcionamento na linguagem, e 
conservamos nossa adaptação no domínio de significados que isso faz 
surgir... Somos observadores e existimos num domínio semântico criado 
pelo nosso modo lingüístico de operar. (MATURANA e VARELA, 2001, p.
233).

Pensar no ser social, em formas dele se auto-conhecer e desenvolver, se abre o 

centro de uma reflexão, naquilo que ele é capaz e que se distingue, fazendo-o ver-

se a determinada distância e revelar-se uma auto-consciência com relação ao 

mundo, seria, como diz Maturana e Varela (2001, p. 269/270), perceber que todo 

conhecer é um fazer, perceber a identidade entre ação e conhecimento, ver que todo 

ato humano de construir uma determinada linguagem, ocorre no domínio social. 

Ou seja, a íntima relação entre o que os sujeitos são e o que os sujeitos pensam, o 

sentido (imagens e representações  sociais) que o agir tem dentro de uma mais 

ampla visão de mundo, elaboram a forma como os sujeitos se vêem inseridos nesse 

mundo.

Essas relações com o mundo, com o outro, envolvem-se numa rede de interesses, 

comportamentos e valores individuais  e grupais, expressos através da cultura, e 

muitas vezes moldados pelos sistemas culturais sobre o qual vivem; que a 

determinada cultura previamente designa como normas de vivência entre o grupo. 

Suas culturas costuram seu modo-de-ser-vida como a uma colcha de retalhos 

bordada através de seus relacionamentos  cotidianos, suas crenças, suas ideologias, 

sua organização social-política e econômica, moldando formas de pensar, de agir, 

de selecionar o que vem a ser necessário ou desejável aos interesses individuais e 

coletivos.

Tal fato mostra a sociologia do conhecimento na relatividade social, pela qual Berger 

e Luckman (1973, p.13) descrevem, “o que é ‘real’ para um monge tibetano pode 

não ser ‘real’ para um homem de negócios. O ‘conhecimento’ do criminoso é 

diferente do ‘conhecimento’ do criminalista. Segue-se que aglomerações específicas 

da ‘realidade’ e do ‘conhecimento’ referem-se a contextos sociais específicos. Desta 

forma, a sociologia do conhecimento vem aprofundar de forma a tratar não apenas a 

multiplicidade empírica do conhecimento nas sociedades, mas também o processo 
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através do qual o produto desse conhecimento vem a ser socialmente estabelecido 

como realidade. 

Assim, determina-se que a sociologia do conhecimento estuda os processos de 

construção social da realidade; ou seja, dos processos nos quais o ser humano 

conhece-se e compreende-se enquanto meio e enquanto produto deste próprio 

meio; do que eles  pensam ser a realidade, do seu senso comum, da sua vida 

cotidiana.

O que se observa hoje nos estudos de Maturana e Varela, antes  se observavam 

partes nos estudos de biologia humana de Helmuth Plessner e Arnold Gehlen. Para 

Berger e Luckman (1973, p.31), a sociologia do conhecimento teve grande influência 

pela interdisciplinariedade de várias teorias  e teóricos, além do conhecimento da 

biologia humana; também tiveram os estudos da natureza da realidade social de 

Durkheim, influenciados por uma perspectiva dialética antropológica de Marx; pela 

constituição subjetiva da realidade social de Weber; e pelas relações sócio-

psicológicas da escola simbólico-interacionista de George Mead.

Figura 36 - Futuro. (Carolina Venturini, 2006)
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As bases fundamentais para o desenvolvimento da sociologia do conhecimento 

iniciou-se nos estudos de Marx, que colocava o conhecimento como produto da 

atividade humana - o trabalho – e das  relações sociais provenientes desta atividade; 

ou seja, o conhecimento é determinado e influenciado pelo contexto social. Mas, o 

grande aprofundamento teórico foi colocado por Schutz, a respeito do mundo e seu 

modo-de-vida cotidiano, portanto,
se quisermos entender a realidade da vida cotidiana é preciso levar em 
conta seu caráter intrínseco antes de continuarmos com a análise 
sociológica propriamente dita. A vida cotidiana apresenta-se como uma 
realidade interpretada pelos homens e subjetivamente dotada de sentido 
para eles na medida em que forma um mundo coerente. (BERGER e 
LUCKMAN, 1973, p.35).

O processo de adquirir conhecimento e criar um imaginário sobre si mesmo e sobre 

o mundo em que se vive, tanto na sociologia do conhecimento, como na biologia 

humana de Maturana e Varela, quanto na “Semiótica da Cultura” de Lotman, dão-se 

pela interação social, pela comunicação, pelos processos lingüísticos. É pela 

linguagem usada em determinado modo-de-ser-vida e na troca de relações face a 

face com o mesmo, que se pode perceber a ordem em que este modo-de-ser-vida 

adquire sentido para os próprios construtores de sua realidade, e significa-se para o 

mundo.

A linguagem é o sistema de sinais mais importante da sociedade humana; ela tem o 

poder de transcender-se nas dimensões espaciais, temporais e sociais  através de 

símbolos significativos do imaginário da realidade humana; símbolos  estes, quais se 

designa identidade – conjunto de características pelas quais algo é reconhecido ou 

definido, qualidade do que é o mesmo -, e imaginário – conjunto de símbolos e 

atributos de um povo ou determinado grupo social.
As teorias sobre a identidade estão sempre encaixadas em uma 
interpretação mais geral da realidade. São “embutidas” no universo 
simbólico e suas legitimações teóricas, variando com o caráter destas 
últimas. A identidade permanece ininteligível a não ser quando é localizada 
em um mundo. Qualquer teorização sobre a identidade – e sobre os tipos 
específicos de identidade – tem, portanto, de fazer-se no quadro das 
interpretações teóricas em que são localizadas. (BERGER e LUCKMAN, 
1973, p.230).

Neste meio, cultura, comunicação, história, linguagem, identidade e imaginário se 

misturam e se interceptam interdependentemente na compreensão do humano 
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enquanto ser social. No movimento relacional o indivíduo e sua comunidade, o 

conhecimento da identidade pessoal e da estrutura social se torna essencial nos 

estudos das ciências humanas e sociais na formação e preservação do modo-de-

ser-vida de uma comunidade.

Neste sentido, partindo do princípio de que a definição de homem passa por uma 

redefinição do papel da cultura na vida humana Geertz (1989) considera que o 

emocional e o social, e todos os aspectos que envolvem o homem na sua vida 

cotidiana, são produzidos no mesmo espaço / tempo.
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« Le viseur de la machine photographique dans les permet de 

voir les personnes complètement nues… non physiquement…»

Henri Cartier-Bresson
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Figura 37 – Dona Dalica: partos, bênçãos, histórias e estórias. (Carolina Venturini, 2005)
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CAPÍTULO III - IMAGEM FOTOGRÁFICA: OLHAR A FAMÍLIA AGRÍCOLA 

RIBEIRINHA

A palavra imagem, do latim imagine, relaciona-se à imaginação, a qualquer produto 

do consciente ou do inconsciente, ou manifestação sensível do abstrato ou invisível. 

Uma imagem pode ser um símbolo e/ou uma representação de algo (pessoa ou 

objeto) por sua semelhança. Enquanto símbolo pode expressar-se de forma gráfica, 

plástica ou fotográfica. Como representação utiliza-se de sensações, visões, e 

impressões. Em ambos os  casos, gera significado, constrói conceitos, associa 

definições, assume o papel de representação, que, para Ferrara (2006, p.7), é um 

simulacro do mundo a partir de um sistema de signos, ou seja, é um gesto que 

codifica o universo.

As imagens não só estiveram presentes como foram fundamentais  para a história da 

humanidade, para as relações sociais  e para a comunicação. Desde os primórdios a 

linguagem perfazia-se de signos e significados, como por exemplo, as pinturas 

rupestres das cavernas pré-históricas, os  primeiros registros visuais e tentativas  de 

escrita, e as inscrições hieroglíficas do antigo Egito. Segundo Ferrara (2001, p.6) 

essa linguagem e lógica constitutiva, terminam por ser o elemento de comunicação 

do sistema sócio-econômico-cultural, pelo qual o modo de representação é o 

significado do próprio sistema.

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.
O simbólico se faz presente em toda a vida social, na situação familiar, 
econômica, religiosa, política, etc. Embora não esgotem todas as 
experiências sociais, pois em muitos casos essas são regidas por signos, 
os símbolos mobilizam de maneira afetiva as ações humanas e legitimam 
essas ações. A vida social  é impossível, portanto, fora de uma rede 
simbólica. (LAPLANTINE, 2003, p.21)
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Figura 38 – Cemitério: quantas histórias... (Carolina Venturini, 2006)

Assim revelou-se a importância das imagens para as ciências sociais, que vem 

sendo estudada a partir de 1970. As clássicas discussões a respeito de sua 

objetividade na utilização como instrumento, tema ou produto de pesquisa, as 

colocam para muitos autores, como uma das grandes descobertas nos campos do 

conhecimento humano e social.

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 
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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.
Para Schutz, o mundo da vida é intersubjetivo desde o início, e as ações 
humanas nele exercidas são eminentemente sociais, pois elas nos 
colocam em relação uns com os outros. O nível  mais fundamental desta 
relação se dá na situação face-a-face. É aí que a intersubjetividade 
aparece em toda sua densidade, e que o outro aparece ao pesquisador em 
sua unidade e em sua totalidade, sendo que tal intersubjetividade só se dá 
na esfera da vida prática. E é nesta que se dá a suspensão da dúvida que 
poderia existir em relação ao mundo social vivido. (COLTRO, 2000, p.41).

A grande problemática do uso das imagens na pesquisa social girava em torno de 

questões interpretativas (cognição), da avaliação teórica (aplicação dos 

pensamentos sociais) e, da descrição (análise) dos primeiros resultados, em termos 

de definição de fundamentos.

Os antigos  paradigmas interpretativos demonstravam certa preocupação quanto às 

modificações acerca da natureza do ‘olhar’, e enfatizavam as relações imagem – 

visão - compreensão, como produtoras de significância, com textos  co-relatos às 

teorias sociais. A partir de tal interligação (imagens, significados e textos), renovou-

se o conhecimento pela construção de seu caráter subjetivo.

As Ciências Humanas estabeleceram suas representações acerca da realidade 

sobre o princípio da racionalidade humana. Portanto, é a razão, alicerce do 

pensamento moderno, que há mais de trezentos anos vêm estruturando o ‘olhar’. 

Considerando que existe um sujeito transcendental, cuja racionalidade é algo como 

reflexo de uma razão também transcendental e totalizante (VEIGA-NETO, 2002), a 

linguagem é entendida como elemento de representação do mundo, e utiliza o 

‘olhar’ como forma de se chegar até o mundo social.

Tanto o positivismo – no qual o uso da razão científica funciona como um filtro das 

imagens observadas -, quanto à teoria crítica – na qual através de um jogo de 

espelhos, consegue-se ver além do que é revelado o primeiro olhar - causam 

cegueira, por se estar diante da impossibilidade de pensar e agir sobre as imagens 

observadas. E esta se constitui na cegueira do homem moderno.
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Figura 39 - Pescador. (Carolina Venturini, 2003)

A crise de paradigmas da modernidade revela, assim, uma transição entre 

epistemologias que se esgotam e novos estados do pensamento que recém estão 

surgindo. Uma multiplicidade de novas tendências que se estabelecem justamente 

na contramão das tentativas iluministas  de sistematizar o conhecimento, que não 

nega as noções totalizantes do iluminismo, mas tenta articular-se sem apelar para 

ele.

Na perspectiva, segundo Veiga-Neto (2002, p.67), 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. No dizer de Coltro (2000, p.40):
...A compreensão da forma vivida na cotidianidade supõe a análise do 
comportamento social relacionado aos seus motivos, finalidades e 
racionalidades. Tal compreensão, como um método particular das ciências 
sociais, para a apreensão do contemporâneo, adota a investigação do 
mundo da vida face a situações qualitativas, tendo como forma mais 
profícua a de identificar características típicas a partir das experiências 
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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. 

Trata-se, do que Skliar (2003) 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, de um ‘não lugar’ (AUGÉ, 1994), 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’, 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.
A observação direta, para Schutz, é a mais rica para se atingir a expressão 
do mundo social face-a-face, possibilitando um melhor entendimento do 
fenômeno, em sua complexidade e riqueza de significações pois “...a 
possibilidade de entender é que constitui  a essência da existência humana: 
é pelo entendimento que as coisas podem ser ou ter significado no mundo 
de um ser humano. (MANSINI, 1982, p.38). (COLTRO, 2000, p.41).  
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Figura 40 – Retiro da farinha. (Carolina Venturini, 2003)

Assim, as  imagens passaram também a significar as expressões reveladoras do 

imaginário social e, através da 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. Por outro lado, a realidade, como ambiente social e natural 

que se faz presente em toda sua concretude independentemente da nossa 

percepção, difere do real”.

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, todas são formas de expressão do imaginário 

social, todas contribuem para a reflexão de bases culturais, e assumem de acordo 

com suas formas, estilos, cores, suas linguagens. 
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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.

Como Lotman explicava uma de suas paródias  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 idéia 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 (orgs.), 2006, p.199-200).

Para Cañizal (s.d.), 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 
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impregnada de valores metalingüísticos, 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.

Figura 41 - Cabo de guerra. (Carolina Venturini, 2004)

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.

A fotografia na era da reprodutibilidade técnica 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 percebe.



94

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)

Figura 42 - Adriana. (Carolina Venturini, 2000)

A fotografia 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 (1984) chama 

de ‘princípio de aventura’, no qual se precisa perceber e interpretar o silêncio da 
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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 (1994, p.169), 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 e 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 idéia do pensamento. É por 

intermédio da fotografia, que se pode pensar na apropriação da história em sua 
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forma; na apreensão do passado; no acontecimento, no “instante em que é 

reconhecido”. 

Figura 43 - Festa de Aniversário. (Carolina Venturini, 2006)

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. Que, expresso 

por Feldman-Bianco e Leite (2006, p.199):
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 
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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). 

A imagem neste estudo dissertativo 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 

lingüística, 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.

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 da comunidade social do Ramal do Bom Jesus, 

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.
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Figura 44 – Roçado: mulheres e crianças. (Carolina Venturini, 2005)

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, e 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 
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teoria social de comunidade e sociedade, que se constrói a identidade. A análise dos 

cinco eixos abordados  (individual, ambiental, econômico, social, e cultural) descritos 

na primeira parte deste estudo sobre as imagens retratadas  revelou como o sistema 

cultural e semântico foram construídos  no modo-de-ser-vida das localidades do 

Ramal do Bom Jesus.

Figura 45 - Pedras. (Carolina Venturini, 2000)

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.
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Dentre os efeitos visuais procurou-se apenas abster-se das ‘entre-cores’, utilizando 

apenas o PB (Preto & Branco), como simultaneamente ausência e presença de 

todas as cores, com o interesse de relevar o foco observador à percepção sensível 

do que os objetos refletidos possam mostrar; não que as  cores não sejam sensíveis 

ou fundamentais ao captar as imagens e criar representações, pois o são; mas a 

este estudo, a foto, enquanto expressão artística, enquanto PB, poderia revelar 

apenas em suas formas todo o compreensível necessário à análise das imagens.

Figura 46 - Queimada. (Carolina Venturini, 2005)

Tal compreensão cromática se utiliza por possibilitar uma representação por meio 

do processo de luz e sombra, que pode ser interpretada também como uma 

significação entre objeto – espelho – reflexo, e ainda, acionar o caráter subjetivo e 

perceptivo do observador. Esta relação de luz e sombra influencia indiretamente na 

significação dos planos de ação e expressão, ou seja, planos que desenvolvem uma 

compreensão direta, de movimento espaço / tempo, e planos que direcionam o 

pensamento a uma compreensão subliminar, indireta, mais sensível.
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Quanto ao direcionamento das  imagens fotográficas procurou-se não delimitar 

padrões estéticos sobre os  modos de retrato ou paisagem; no intuitivo perceptivo e 

na técnica intrínseca, os  retratos direcionam o olhar a um foco determinado da 

imagem, já as  paisagens direcionam o olhar a uma amplitude focal na qual se pode 

destacar forma e fundo, em primeiro e segundo planos, na captação do objeto e do 

contexto em qual se encontra.

Tal relação de planos evidencia a relação simétrica e dissimétrica formada pelos 

elementos construtores das imagens; é esta relação que dá o equilíbrio à imagem, 

ou seja, que garante a total expressividade da imagem pela combinação de suas 

formas e expressões.

Figura 47 - Horta (Carolina Venturini, 2005)

Por isto, se torna tão essencial o alinhamento destes dentro do espaço imagético 

que se quer captar; conectados em devidas proporções, sejam centrais  – que 

garantem um foco específico, ou em perspectiva – que permitem abranger a área 
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de campo, ou, em terços – que desenha as linhas e direciona o olhar ao que se está 

colocando em evidência.

No campo individual / coletivo 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 idéias, 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. 

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 
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prole desenvolver e crescer e se transformar a cada novo momento; perpassam 

como se estivessem com o dever cumprido, ouvidos em sua sabedoria.

Figura 48 - Maquinário (Carolina Venturini, 2004)

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 – 
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relacionadas às políticas de educação, saúde, assistência técnica – e, culturais, 

quando promovem grandes comemorações festivas, tanto religiosas, quanto 

profanas.

Figura 49 – Instrumentos de trabalho. (Carolina Venturini, 2004)

No campo ambiental percebeu-se o ‘modo-de-ser-humano-trabalho-agricultor’ na 

relação do sujeito com seu espaço e sustentabilidade, bem como de suas práticas 

de uso do solo, e do espaço contextualizador da divisão social do trabalho.

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.

Registrou-se as relações do homem com o espaço enquanto ocupação. Ainda 

predominam os processos de queima da floresta para limpeza da área para sua 

utilização na agricultura. Estes, primários  aos cuidados com a terra e com os 
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recursos naturais, nem sequer possuem um conhecimento do que vem a ser 

“sustentabilidade”, para uma garantia dos mesmos recursos a um futuro próximo.

Figura 50 - Banho de igarapé. (Carolina Venturini, 2006)

No campo econômico registrou-se diversas tarefas e afazeres costumeiros de seu 

‘modo-de-ser-humano-trabalho-agricultor’ e sua inserção na pluriatividade, como 

exemplo de uma pequena horta no quintal de sua casa; a escavação de buracos 

para retirada de pedras para  comercialização com estâncias de material de 

construção civil; a colheita e o preparo da mandioca, da qual fazem farinha, tucupi, 

mingau, entre outros produtos alimentícios; o plantio de priprioca e de curauá, além 

do uso da palha para o artesanto de cestaria; a pesca; a coleta de frutos; a 

produção de lenha; o roçado; a utilização de carros de boi e de trator; e a argila – já 

inserida no novo processo de produção de artesanato cerâmico.

No campo social registrou-se a importância que dão aos estudos, à educação, 

mesmo que apenas de ensino básico, a alegria e o compromisso ao receber 

certificado de conclusão escolar; os afazeres domésticos como cuidar da higiene e 
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da alimentação da família; e às condições de transporte do ramal ao centro da 

cidade.

Figura 51 – Extração da fibra do Curauá. (Carolina Venturini, 2004)

Percebeu-se este ‘modo-de-ser-vida’ em suas dificuldades e em seus anseios de 

melhorar sua qualidade de vida. E, por falta de conhecimento, de costume, de 

planejamento - dentro de suas noções culturais de mundo - com o acesso a 

políticas públicas à comunidade - de projetos sociais de apoio ao cidadão de baixa 

renda - eles  deixam seu ‘modo-de-ser-agricultor’, deixam de inclusive usufruir do 

campo para uso próprio, pois garantem uma renda melhor às suas famílias com a 

aposentadoria ou com os auxílios à alimentação e moradia direcionados a famílias 

que possuem crianças na escola.

No campo cultural (de saberes e fazeres) registrou-se as expressões e as 

sensações da comunidade diante de seu cotidiano. Suas crenças, expressas com 

toda devoção e adoração nas festas religiosas; suas tradições em comemorações 

folclóricas, como a festa do Boi-bumbá, o teatro dos pássaros; os seus profanos 

expressos em toda fantasia carnavalesca; as suas quadrilhas, e fogos, e comidas 
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típicas das festas juninas; a seriedade e o civismo no desfile à Pátria; 

comemorações como o dia da criança e todas as brincadeiras preparadas 

intencionalmente para elas; 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.

Figura 52 - Bar e bilhar. (Carolina Venturini, 2006)
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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.

I

Inicia-se considerações finais com uma reflexão acerca do objeto de estudo ‘a 

significação e a re-significação (do “rural amazônico”) e a fotografia como 

instrumento destas’. Buscá-lo no universo teórico em seu espaço discursivo, no qual 

variados saberes - entre eles a fotografia - podem e devem se entrecruzar para 

gerar uma re-significação; leva à contraposição de que para se proceder a 

investigação-análise da possibilidade discursiva da fotografia - no tocante à 

construção de uma re-significação - é necessário expressar o entendimento, mesmo 

que provisório, sobre alguns elementos definidores de teorias.

Operacionalmente, esta é mais coerente, justamente porque só se pode buscar uma 

re-significação a partir de uma fotografia na medida em que se elabora uma idéia 

básica norteadora a seu respeito. 

Tem-se que ter atenção, no entanto, pois, corre-se risco à fragilidade epistemológica 

na concepção do multifacetado fenômeno em estudo, que permite uma abordagem 

submetida a distintos olhares. Refere-se aqui, aos diversos campos do saber 

(psicologia, antropologia, sociologia, economia, semiótica, arte...) que se 

entrecruzam na conformação de conceitos  explanados (nos capítulos) no campo de 

suas discussões  que, em conjunto, culminem no enunciado de uma ‘verdade’: a 

imagem fotográfica oferece significação e permite re-significação de um determinado 

modo-de-ser-vida. 

Os argumentos a essa fragilidade se localizam na especificidade do olhar – sobre o 

objeto empírico (fotografia captadas de um modo-de-ser-vida) – dos diversos 
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campos da ciência, embasados em métodos e conceitos próprios de estudo. Nesta 

alternativa de resposta à pergunta pode parecer viável, vez que qualquer discurso 

sobre a fotografia, seja ele da sociologia, psicologia..., é revelador de alguma 

concepção que compreenda e desvele o objeto. Mas, deste ponto de vista, ao que 

se objetiva com este estudo, parece não oferecer resposta completa. 

Esta sensação encontra respaldo no pensamento de Einstein (1879-1955), quando 

enuncia que a intuição de um observador, bem como a extensão de um mundo 

objetivo, não possuem verdade absoluta, mas sim estão em relação. É este ‘estar 

em’ que deixa claro a incompletude humana traduzida na história da humanidade. A 

qual que se move construindo, oferecendo sentido de movimentação norteadora, 

pois as re-significações são construtos do real, a cada novo momento, são 

movimento, estão em relação à.

Figura 53 - Família. (Carolina Venturini, 2006)

Ante esta incompletude, buscou-se adentrar conhecimentos guiados pela semiótica 

da cultura, sabendo-se que para este estudo, a imagem é uma dimensão essencial 

de um modo-de-ser-vida; no qual imagens são interpenetradas pelos diversos 
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elementos que compõem o universo: cor, enquadramento, jogo de luz e sombra...., 

que possibilitam captar o instante como um movimento, uma montagem, uma 

narrativa; e, que atribui um caráter de linguagem à fotografia constituindo, por 

conseguinte, uma realidade imagética.

A opção pelo verbo ‘significar’ buscou coerência com a base teórico-analítica da 

semiótica da cultura lotmaniana, por entender-se que neste estudo, diria mais do 

que o ‘representar’. O ‘significar’, adquire o sentido de codificar o mundo, a partir de 

uma linguagem específica – a da fotografia – de uma materialidade própria.

A estruturação teórica em torno dessas dimensões tem como objetivo a busca de 

uma possível unicidade do ato de significar e re-significar por dentro da 

multiplicidade de aspectos que os compõe; ou seja, as potencialidades do ser 

humano: a física-corporal-sensorial, a psíquica-emocional, a relacional-social-

política, a comunicativa, a sexual, a étnica, a racional-mental-intelectual, a estética, e 

a intuitiva-espiritual.

Atualmente, parece haver um alargamento dos fundamentos científicos da 

modernidade traduzido pela epistemologia, na fragmentação entre as fronteiras 

divisoras das artes e das ciências. Nesse sentido é que a fotografia, no contexto 

atual, pode possibilitar uma efetiva apropriação da realidade que supere inclusive o 

dualismo científico baseado na relação entre o certo e o errado, o bem e o mal, o 

melhor e o pior... , racionalizante e objetivista. 

É importante observar que a imagem, está para além de um raciocínio 

fundamentado numa lógica dual. Durand (2001, p.10) sintetiza que: 
...se um dado da percepção ou a conclusão de um raciocínio considerar 
apenas as propostas ‘verdadeiras’, a imagem, que não pode ser reduzida a 
um argumento ‘verdadeiro’ ou ‘falso’ formal, passa a ser desvalorizada, 
incerta e ambígua, tornando-se impossível extrair pela sua percepção (sua 
‘visão’) uma única resposta verdadeira ou falsa formal. 

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 
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que pode desde que “lida” criticamente, fornecer “imagens” do permanente ‘fazer 

cotidiano’ dos fotografados.

II

No atual ritmo das transformações - próprias de uma sociedade informatizada e 

globalizada - encontram-se expressos paradoxos tais como: excesso de informação, 

de imagem de movimento, e seu oposto imobilismo, abandono e padronização; 

escassa produção do conhecimento (matéria-prima da trama das decisões e do 

poder) e facilidade de acesso restrita a um pequeno grupo.

Articulando-se ao domínio do saber, inscreve-se a capacidade do esforço de se 

concentrar na concepção de construção de tecnologias (traçados e 

instrumentalidades metodológicas) viabilizadoras de leituras mais aproximadas do 

fazer modo-de-ser-vida. 

Dentre essas interfaces alia-se fotografia - ciências sociais, tendo o conhecimento 

semiótico como definidor de enredos visíveis e invisíveis que tecem re-significações 

permanentes do cotidiano. Isto impõe repensar formas de captar um homem que 

seja compatível com essa realidade re-significada; uma nova percepção de mundo 

da qual originam demandas específicas, e que, hoje, especificam uma profunda 

crise de identidade.

Crise esta com características de imprevisibilidade espaço-temporal - diferentemente 

de outras épocas  - pois  se estrutura num momento em que certezas básicas que 

compõem a cultura, tais como família, religião e escola, se encontram debilitadas, 

pois  assumiam significação na fixidez territorial em contraposição, a hoje 

desterritorialização; e,  nas certezas valorativas e no poder autoritário verticalizador, 

hoje horizontalizando-se. Figurativamente a fotografia possibilita uma releitura dessa 

concretude indicando, ou melhor, exigindo, que se mantenha vivo na memória tudo 

que já foi destruído/construído.

III

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-
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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 54 – Commodities: secagem do curauá. (Carolina Venturini, 2004)
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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 (1984) 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.

É essa linguagem-figurativa que viabiliza a lembrança dos indivíduos, a cultura se 

nutre da memória coletiva que tece a história do lugar como sendo paisagem 

construída; ou seja, a identidade do habitante do local (família agrícola ribeirinha 

amazônida); mas que ao mesmo tempo percebe relações entre os diferentes signos 

que, adormecidos na linearidade do tempo, se reconstroem em cada novo tempo 

evidenciando, o hoje, na maneira como o particular e o geral, o singular e o 

universal, o homogêneo e o heterogêneo enraízam seus tentáculos nos processos 

de “globalização”.

Cada um desses processos traz em si características próprias indissociáveis 

(hábitos, formas de comunicação, padrões de consumo, estilos de comportamento, 

usos e costumes, mentalidades, normas e padrões de regulação) que embaralhando 

o modo-de-ser-vida local, via cultura, compele a uma outra cognição 

(conhecimento), ampliando a diversidade cultural, múltipla e simultânea.

IV

O ambientalismo têm se intensificado cada vez mais nas pesquisas a respeito do 

desenvolvimento sócio-econômico-político-cultural da humanidade; análises a 

respeito da sustentabilidade e da qualidade de vida colocam-no como em crise 
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social quando diante das relações individuais e coletivas designadas pelos 

processos globalizadores e de desenvolvimento tradicional, por fragilizarem os 

conceitos de viabilidade econômica, prudência ecológica e justeza social.

Das contribuições ao chamado “desenvolvimentismo”, destaca-se a de se focar um 

olhar externo (objetivo) na compreensão do interno (subjetivo); identificar o que 

acontece nas inter-relações das comunidades e traçar quais seriam as  possíveis 

transformações cabíveis, necessárias à modernização do espaço / tempo de 

determinada comunidade, que ofereça menos  riscos, tanto naturais  quanto 

propriamente humanos, à sua cultura, e seu modo-de-ser-vida.

Este processo mostra a necessidade de reavaliação dos sistemas e paradigmas 

sociais, para uma organização do desenvolvimento e crescimento humano e 

ambiental, quanto dos conceitos pré-existentes e da re-significação de valores 

sociais, principalmente no que diz respeito à qualidade de vida e relações de 

consumo; ou seja, aliar, de forma condizente e coerente, os processos sócio-

econômico-político-culturais, para uma sustentabilidade qualitativa, tanto a nível 

populacional, quanto ao usufruto dos recursos naturais.

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 
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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. 

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.

Figura 55 – Limpeza da priprioca: mutirão. (Carolina Venturini, 2006)

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.

V

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 
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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. 

Deixa-se claro que a leitura feita do cotidiano das famílias de agricultores do Ramal 

do Bom Jesus se constitui em processo de permanente repensar as opções 

apresentadas nos caminhos do cotidiano; e, também, numa contribuição para se 

repensar a prática de pesquisa e de ações interventivas, (com as quais se envolveu) 

no sentido de ampliar a compreensão que eles próprios fazem de si.
Não se pode esquecer que a história é cruel com aqueles que pensam que 
ela é eterna. Porque ela não é eterna. Ela muda as faces, muda as 
exigências. E pode se converter num abismo e afogar aqueles que não 
perceberem que é momento de mudar de rumo. (Florestan Fernandes, 
1920-1995)
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« DIVISA 

Mais importante que a ciência é o seu resultado, 

Uma resposta provoca uma centena de perguntas. 

Mais importante do que a poesia é seu resultado, 

Um poema invoca centenas de atos heróicos. 

Mais importante do que o reconhecimento é o seu resultado, 

O resultado é dor e culpa. 

Mais importante do que a procriação é a criança. 

Mais importante do que a evolução da criação é a evolução do 

criador. 

Em lugar de passos imperativos, o imperador. 

Em lugar de passos criativos, o criador. 

Um encontro de dois: olhos nos olhos, face a face. 

E quando estiveres perto, arrancarte-ei os olhos 

e colocá-los-ei no lugar dos meus; 

E arrancarei meus olhos 

para colocá-los no lugar dos teus; 

Então ver-te-ei com os teus olhos 

E tu ver-me-ás com os meus. 

Assim, até a coisa comum serve o silêncio 

E nosso encontro permanece a meta sem cadeias; 

O lugar indeterminado, num tempo indeterminado. 

A palavra indeterminada para o Homem indeterminado. »

Jacob Levi Moreno



118

Figura 56 – Ribeirinho: partida. (Carolina Venturini, 2000)
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