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Resumo: 

Este trabalho é fruto da oficina “Amazônia: Agricultura, Pecuária e Conflitos Ambientais”, 
que foi apresentada aos alunos do Centro Vocacional Tecnológico (CVT), do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável Mamirauá (IDSM). O objetivo principal do trabalho é analisar os 
modos de vida a partir das relações, realidades e percepções socioespaciais, através da categoria 
lugar, em diferentes contextos territoriais na Amazônia. Foram analisados 15 textos de alunos 
de locais de origem diversificados, como Terras Indígenas, Reservas de Desenvolvimento 
Sustentável e Extrativistas, além de representantes de grupos sociais organizados em Acordos 
de Pesca e associações agrícolas, abrangendo os municípios de Tefé, Coari, Maraã, Uarini, Fonte 
Boa e Carauari. Para conhecer a percepção dos alunos sobre o seu lugar de origem foi sugerida a 
eles a produção de um pequeno texto, que abordasse uma apresentação do seu local de vivência. 
A análise dos textos usou uma abordagem qualitativa e buscou identificar as similaridades, 
particularidades, os elementos simbólicos de representação do lugar, funções e formas passadas 
(que ainda se fazem presentes, mesmo que não fisicamente), as relações interpessoais e as 
formas de “poder”. A partir da análise dos textos, percebemos mais relações de topofilia do que 
topofobia. Dos 15 textos produzidos, apenas cinco apresentaram elementos de topofobia, sendo 
que dois deles refletiram simultaneamente afetividade e repulsa no relato. De uma forma geral, 
os relatos apresentados mostram uma representação/percepção do lugar parcialmente pessoal 
e em  grande parte social. A produção textual ampliou as possibilidades de explorar a temática 
(topofilia e topofobia) a partir de elementos que vão além da mera localização cartográfica no 
espaço. A partir da oficina foi possível compreender a relação pessoal dos alunos com seus 
espaços de vivência, a visão e percepção de mundo, mostrando que interferências em diferentes 
escalas, como a economia, o estilo de vida e o próprio ambiente físico afetam as atitudes e os 
valores dados aos lugares, formulando alguns elementos que evidenciam territorialidades nem 
tão distintas.
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1. Introdução

Com o advento da globalização em suas várias facetas (cultural, econômica, política), 
pensava-se que a homogeneização das práticas socioespaciais e as relações dos indivíduos com 
seus lugares e espaços vividos estariam menos ligadas às suas singularidades. O lugar enquanto 
categoria de análise na geografia busca compreender essa relação pessoal do indivíduo com o 
espaço, através da sua visão e percepção de mundo, entendendo que interferências em diferentes 
escalas, como a economia, o estilo de vida e o próprio ambiente físico afetam nossas atitudes e 
o valor que nele colocamos (Tuan, 1980; Holzer, 1997). 

Este tipo de análise tem nos termos topofilias e topofobias, a sua representação, valendo 
ressaltar que eles dizem respeito respectivamente aos elos de afetividade e de aversão que as 
pessoas possuem em relação aos lugares e/ou ambiente físico em que vivem (Tuan, 1980), e 
os quais também contribuem para a formulação de territorialidades. Assim, podemos entender 
o lugar, também como uma construção social, fundamentado nas relações espaciais diretas 
(Moreira e Hespanhol, 1995), onde aspectos como o cotidiano, o espaço vivido, a percepção 
são elementos que contribuem para seu entendimento.

A Amazônia é uma região onde os eventos globais se materializam e repercutem no local, é 
um lugar que “é, ao mesmo tempo, objeto de uma razão global e de uma razão local, convivendo 
dialeticamente” (Santos, 2012, p.31), e para entendê-la neste contexto, é preciso considerar um 
sistema de relações dialéticas (subjetivas, aparências, essências, reais e simbólicas), onde as 
práticas advindas da globalização e as práticas locais tornam-se um híbrido, de apropriações 
socioespaciais horizontais e verticais (Santos, 2012). 

Ao pensar em discutir temas de interesse mais amplos, como os conflitos socioambientais 
na Amazônia com alunos1 do Centro Vocacional Tecnológico (CVT) “Tecnologias Sociais da 
Várzea Amazônica”, através de uma oficina denominada, “Amazônia: Agricultura, Pecuária e 
conflitos ambientais”, procuramos construir o plano de trabalho, trazendo conteúdos, atividades 
e reflexões sobre a realidade local, por meio do estabelecimento de um diálogo sobre as alterações 
ocorridas ao longo da história, nos aspectos culturais, ambientais, sociais e econômicos, de 
modo que a percepção sobre estes temas mais amplos pudesse ser associada à realidade local 
dos alunos.

Neste sentido, a oficina trabalhou primeiramente com atividades que tinham como base a 
categoria lugar, permitindo trazer elementos das particularidades dos lugares de origem dos 
alunos, procurando identificar quais eram estas particularidades, suas similaridades nos vários 
contextos territoriais e como estes afetavam (positiva e negativamente) as relações dos alunos 
com seus lugares de vida.  E é relevante assinalar que o resgate da realidade vivida pelos alunos, 
trazendo para o centro de discussão e reflexão, seu espaço experienciado, valoriza sua história 
e sua identidade, facilita o aprendizado, levando a uma maior compreensão do seu papel como 
sujeitos ativos na construção do espaço em que vivem.

A categoria serviu como instrumento de debate para explicar a atual configuração socioespacial 
na região, e como os diferentes contextos territoriais de origem dos alunos refletem se em suas 
visões de mundo e de seu próprio lugar, propiciando o entendimento também de como eram 
percebidos seus papeis enquanto sujeitos ligados à causa ambiental em seus aspectos políticos, 
culturais e sociais e a relevância disso.

1  E m sua maioria representantes de povos e comunidades tradicionais de diferentes contextos territoriais 
do estado do Amazonas.
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2. Topofilias e Topofobias e o lugar do Lugar na geografia 

A aplicação/ contextualização, na Geografia, dos conceitos de topofilia e topofobia é atribuída 
ao geógrafo Yi-Fu Tuan e tem relação direta com os estudos em torno da percepção ambiental, 
vinculados à corrente de estudos da geografia humanística, tendo na categoria lugar o seu meio 
de análise do espaço. De acordo com Tuan (1980), a relação das pessoas com seus lugares estão 
envoltas em sentimentos, ideias, comportamentos e relações, que dão sustentação e conteúdo 
a tais experiências. É relevante assinalar também, que a perspectiva de tais vivências está 
embasada pela subjetividade, trazendo como elemento de análise a experiência humana com 
seu ambiente/natureza, e especialmente as experiências pessoais (que podem estar representadas 
por símbolos e significados subjetivos), bem como elas refletem e influenciam (ou não), as 
relações afetivas que temos com nossos lugares.

Neste sentido, o lugar é o espaço onde as relações são construídas, as quais podem variar 
conforme o contexto histórico, cultural, social; fazendo com que as significações e os diferentes 
valores carreguem consigo uma carga individualizada das várias possibilidades de mundos 
pessoais existentes e suas influências pormenorizadas por elementos como o gênero, a idade, 
capacidade sensorial, cognitiva, dentre outros (Tuan, 1980). E é significativo notar que tais 
relações são construídas e experimentadas em situações do viver, do habitar, do consumo, do 
trabalho, do lazer. 

Desta maneira, os conceitos trabalhados por Tuan (1980), perpassam pela transformação de 
um espaço em lugar, embora outras categorias geográficas de análise (paisagem, território), 
acabem por dialogar, com ele, neste processo de transformação. É pertinente observar que 
o espaço transforma-se em lugar, quando se atribui a ele valor e significação; e isto não se 
concretiza e não se compreende sem que ele seja ‘experienciado’.  Nem sempre, estas relações 
são, contudo. percebidas como elementos importantes nos laços de afetividade ou repulsa 
que criamos com os lugares, mas quando ativadas e questionadas, podem revelar elementos 
simbólicos e concretos que descrevem e evidenciam estas relações construídas. 

Esses elementos, partilhados entre os grupos (por exemplo, comunidades tradicionais, 
moradores de um bairro, etc.) constituem, aliás, importantes mecanismos para se manter os 
traços culturais, constituindo assim territorialidades específicas que formulam convenções, 
práticas sociais, sentimentos de pertença, de superioridade, onde a centralidade se torna o 
próprio grupo e o seu espaço, que acaba por conduzir os indivíduos e diferenciá-los dos outros 
espaços de maneira etnocêntrica. 

Embora não tão embasado em aspectos subjetivos, já a concepção de lugar trabalhada pela 
vertente da Geografia “Crítica” (Geografia “Radical”, de matriz marxista/ neomarxista/ pós-
marxista, que se propôs a dissecar a sociedade capitalista pelo estudo do espaço e das formas de 
apropriação da natureza), o entende como uma construção social, onde variáveis e elementos 
em diferentes escalas, como a economia, o contexto social e geográfico também contribuiriam 
para atribuição de valores e percepções dadas aos lugares.  Nessa perspectiva crítica, Santos 
(2005) entende o lugar com um complexo relacionamento entre elementos globais e locais, em 
uma multiplicidade de relações mútuas. E, para o autor, a ordem globalizante, encontraria nos 
lugares a resistência necessária de enfrentamento a racionalidade única (Santos, 2012). E assim, 
o lugar tornar-se-ia o sítio onde as identidades se revelam, onde se vive os processos sociais, de 
relacionamentos interpessoais. 

E embasamos a categoria nestas duas correntes, pois acreditamos que assim se facilitaria 
a compreensão dos processos inerentes à realidade de forma mais completa, uma vez que as 
concepções trabalhadas na Geografia “Crítica” quanto na humanística, se complementam e nos 
ajudam a compreender o lugar em diferentes perspectivas.  
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3. O Centro Vocacional Tecnológico: Tecnologias Sociais da Várzea Amazônica

Os Centros Vocacionais Tecnológicos (CVT) são unidades de ensino e profissionalização 
ligadas ao Ministério da Ciência e Tecnologia2, sendo caracterizadas como entidades públicas 
de caráter comunitário, e voltadas à difusão do conhecimento científico, tecnológico, técnico-
prático, além de viabilizar transferências de tecnologias aplicáveis à melhoria dos processos 
produtivos (MCTI, 2019).  Estes centros atuam na capacitação tecnológica da população, 
oferecendo oportunidades para inserção profissional/produtiva do trabalhador. Existem diversos 
centros vocacionais tecnológicos em diferentes regiões do país. Cada um deles é voltado 
à oferta de capacitações e difusão tecnológica de acordo com a vocação da região onde se 
inserem (MCTI, 2019), sendo implementados em articulação com diversos atores- incluindo 
representantes do governo, dos trabalhadores, das empresas e da sociedade civil organizada.

O Centro Vocacional Tecnológico – Tecnologias Sociais da Amazônia (CVT-TSA) é 
vinculado ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá (IDSM)3 e foi criado em 
2014. Seguindo os preceitos de atendimento à vocação da região onde está inserido, ele tem 
como foco a formação de jovens oriundos de comunidades tradicionais localizadas em diferentes 
modalidades de áreas protegidas, da região do Médio Solimões e Amazônia Central, bem como 
outros grupos organizados como associações de pescadores e agricultores da região. Tal centro 
surgiu a partir da demanda das lideranças das associações comunitárias, que necessitavam de 
espaços de capacitação para atender e ajudar de forma efetiva as associações. Inicialmente 
pensou-se na estruturação de uma Escola de Gestores de Recursos Naturais e Associativismo 
ou Escola da Floresta, porém pela relação institucional do IDSM com o MCTIC, estas ideias 
iniciais levariam à constituição de um Centro Vocacional Tecnológico – Tecnologias Sociais da 
Amazônia (Ramos, 2018).  

O CVT–TSA buscou desde a sua concepção, proporcionar aos alunos uma formação crítica 
e integral, de modo que os jovens possam atuar tanto para gerenciar tecnologias sociais, quanto 
em processos de gestão nas suas respectivas associações (Ramos, 2018). Neste sentido, as 
metodologias aplicadas objetivaram proporcionar e valorizar práticas que privilegiam o diálogo 
entre os conhecimentos e práticas locais com os conhecimentos técnicos, sem hierarquização 
entre eles. (IDSM, 2013 apud Ramos, 2018). Pois é preciso ter em mente que as ideias que 
norteiam os trabalhos desenvolvidos pelo CVT-TSA têm como objetivo trazer resultados 
efetivos aos públicos atendidos direta e indiretamente pela Instituição. 

De acordo com Ramos (2018), o método de trabalho pedagógico do CVT -TSA tem se 
configurado a partir da sua prática. Inicialmente o Plano Político Pedagógico do CVT-TSA 
adotava a pedagogia da alternância e o estágio supervisionado como elementos norteadores 
de seus trabalhos, levando em consideração a experiência prática de cada aluno no processo; e 
posteriormente tal plano passou por reformulações e adotou processos de ensino e aprendizagem 
fundamentados na aprendizagem situada e na pedagogia de projetos. 

O arcabouço teórico da aprendizagem situada considera o processo de aprendizagem como 
uma prática social, procurando dar visibilidade às diversas formas como as pessoas aprendem, 
para além das instituições formais de ensino e das capacidades cognitivas exigidas e aplicadas a 
estes espaços, dando uma nova dimensão no processo.  Já a pedagogia de projetos, foi pensada 
para que os alunos pudessem elaborar e desenvolver projetos de intervenções juntos aos 
técnicos de extensão do IDSM, para serem aplicados em suas respectivas comunidades. Esses 
projetos poderiam estar relacionados aos trabalhos e temas desenvolvidos junto aos programas 
de Manejo do IDSM, tais como agricultura, manejo florestal e de pesca, turismo, organização 
2  O Ministério de Ciência e Tecnologia atualmente é chamado de Ministério da Ciência, Tecnologia, Ino-
vação e Comunicações.
3  O Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá foi criado em abril de 1999. É uma Organização 
Social fomentada e supervisionada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Desen-
volve suas atividades por meio de programas de pesquisa, manejo de recursos naturais e desenvolvimento social, 
principalmente na região do Médio Solimões, estado do Amazonas.
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comunitária e etc.
Com isso, a seleção dos alunos do CVT-TSA tem como condicionante que o estudante 

mantenha algum vínculo com as associações de seus locais de origem, vínculo que é atestado 
por meio de uma carta de recomendação das associações e que serve de comprovação do 
envolvimento do aluno com as comunidades e organizações coletivas. De acordo com Ramos 
(2018) este critério adotado no processo de seleção dos alunos, mostra uma legitimidade do 
candidato como representante do coletivo, o que proporciona uma responsabilidade coletiva no 
processo de formação desse aluno.

Atualmente, o CVT- TSA trabalha com a aplicação de Diagnósticos Rurais Participativos, que 
objetivam identificar as demandas mais urgentes das comunidades e a partir deste levantamento 
é que se desenvolve o plano de trabalho durante o curso.

Desde que foi criado o CVT-TSA já formou três turmas de estudantes de diferentes contextos 
territoriais da região do médio Solimões, e tem se consolidado como uma das poucas entidades 
de ensino que atuam de forma a considerar o contexto de realidade vivenciada pela população 
à qual ele atende.  

4. Metodologia 
4.1- Os lugares dos Amazônidas deste estudo.

Como já citado neste trabalho, o CVT-TSA atende alunos oriundos de diferentes contextos 
territoriais da região do médio Solimões. Este diversificado contexto de origens, embora muito 
similares em grande parte de suas concepções de institucionalização, condiciona algumas 
singularidades entre eles, o que nos motivou a questionar se as diferentes modalidades de áreas 
protegidas, em suas particularidades, exerceriam influência nas percepções de identidade e de 
lugar destes estudantes; ou se, de um modo geral, não as influenciariam tanto, representando tais 
diferentes categorias de áreas, apenas convenções institucionalizadas de afirmações territoriais?  

Para que nossas indagações fossem mais adequadamente respondidas, colocaremos em pauta 
(e em evidência) os principais preceitos, conceitos e objetivos relacionados a cada categoria de 
área protegida e organização social na representação dos alunos que participaram da oficina.  
Estes contextos diferenciados de áreas onde eles se domiciliam incluem diferentes modalidades 
de áreas protegidas, tais como Unidades de Conservação de Uso Sustentável, Resex (Reservas 
Extrativistas), Florestas Nacionais e RDS (Reservas de Desenvolvimento Sustentável), tendo 
participado da experiência também alunos oriundos de grupos organizados em Associações de 
Agricultores, Colônias de Pescadores e outros sediados em Terras Indígenas.

É pertinente demarcar que o Sistema de Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), 
instituído pela lei número 9.985, categoriza as modalidades Reserva de Desenvolvimento 
Sustentável, Reservas Extrativistas e Florestas Nacionais no conjunto de Unidades de 
Conservação de Uso Sustentável, ou seja, corresponderiam àquelas que visam compatibilizar 
a conservação da natureza com o uso sustentável de parcela dos seus recursos naturais. As 
definições para cada uma das categorias de acordo com o SNUC são:

Reserva Extrativista: área utilizada por populações extrativistas tradicionais, cuja 
subsistência baseia-se no extrativismo e, complementarmente, na agricultura de subsistência e 
na criação de animais de pequeno porte, e que tem como objetivos básicos proteger os meios 
de vida e a cultura dessas populações e assegurar o uso sustentável dos recursos naturais da 
unidade (SNUC, 2000).

Floresta Nacional: uma área com cobertura florestal de espécies predominantemente nativas 
que tem como objetivo básico o uso múltiplo sustentável dos recursos florestais e a pesquisa 
científica, com ênfase em métodos para exploração sustentável de florestas nativas (SNUC, 
2000).

Reserva de Desenvolvimento Sustentável: tem como objetivo básico preservar a natureza 
e, ao mesmo tempo, assegurar as condições e os meios necessários para a reprodução e a 
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melhoria dos modos e da qualidade de vida e exploração dos recursos naturais das populações 
tradicionais, bem como valorizar, conservar e aperfeiçoar o conhecimento e as técnicas de 
manejo do ambiente, desenvolvido por estas populações (SNUC, 2000).

Já as Terras Indígenas, de acordo com a FUNAI, seriam porções de terra de propriedade da 
União que abrigam um ou mais povos indígenas, que são usadas por tais comunidades para 
o desenvolvimento de suas atividades produtivas, colocando-se como fator imprescindível, 
aí,como é também estabelecido constitucionalkmente, a preservação dos recursos ambientais 
necessários ao seu bem estar e a sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes 
e tradições (FUNAI, 2019).

Além dos territórios institucionalizados, alunos representantes de associações de agricultores 
e colônias de pescadores, de diferentes municípios da região também participaram da oficina 
(tais entidades- ressalte-se-, têm como objetivo reunir e representar um grupo de pessoas com 
interesses em comum, em grande parte econômicos e comerciais). A lei n° 11.699/ 2008 reconhece 
e regulamenta tanto as colônias de pescadores, como outras formas de associativismo como 
órgãos de classe dos trabalhadores do setor artesanal da pesca, com forma e natureza jurídica 
próprias, obedecendo ao princípio da livre organização previsto no art. 8o da Constituição 
Federal. 

É forçoso reconhecer que, de modo geral, todas estas modalidades (seja no contexto 
territorial, seja no contexto de sua organização social) apresentam significativas semelhanças 
entre si, em seu escopo de definição jurídica e institucional. E as diferenças existentes entre elas 
se materializam em termos de categorização, dos contextos institucionais de territorialização e 
características dos ambientes físicos ao qual as áreas protegidas estão inseridas e em relação ao 
tipo de atividade produtiva representada pelos grupos de associações. E é importante destacar 
também, que a esfera de gestão das áreas (níveis: federal, estadual, municipal), influencia no 
processo de uso e ocupação destas áreas, podendo contribuir direta ou indiretamente nas formas 
de apropriação e pertencimento destas populações ao seu espaço vivido.

 
Figura 1: Mapa de Localização dos Lugares de Origem dos Alunos CVT-TSA da segunda 

turma.
Elaboração: Jéssica dos Santos
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4.2 - Oficina: “Amazônia: Agricultura, Pecuária e conflitos ambientais.

A oficina Amazônia: Agricultura, Pecuária e Conflitos Ambientais foi demandada ao Grupo 
de Pesquisa Agricultura Amazônica, Biodiversidade e Manejo Sustentável ao qual eu estava 
vinculada. A proposta era discutir os aspectos de ocupação do uso do solo na Amazônia ao 
longo do tempo; apresentar os trabalhos que eram desenvolvidos pelo grupo em torno do 
monitoramento das áreas de uso agrícola, mostrando as ferramentas e metodologias utilizadas; 
mas também discutir as diferenças entre a prática agrícola familiar e a agricultura convencional 
evidenciando ainda a relação destas práticas com as taxas de desmatamento na Amazônia.

A oficina durou dois dias e na primeira parte, foi apresentado o histórico da expansão da 
fronteira agrícola na Amazônia brasileira, os conflitos e impactos correlatos, mas também as 
frentes de resistência, o que inclui o as Unidades de Conservação de Uso Sustentável, as Terras 
Indígenas e outros instrumentos de gestão que, colocados em pauta, e acionados, dialogam 
com a realidade local imbricada com relações e processos mais amplos, possibilitando maior 
envolvimento dos alunos nas discussões levantadas. 

Foram utilizadas aulas expositivas, apresentação de vídeos, aplicação de ferramentas 
de Diagnóstico Rural Participativo, especialmente a chuva de ideias, árvores de problemas 
e muitos diálogos em roda. A exposição de datashows utilizando arquivos PowerPoint foi 
utilizada principalmente para exibição de mapas e imagens de satélite explicitando as mudanças 
ocorridas ao longo do tempo, tanto localmente, quanto em outros contextos sub-regionais da 
Amazônia.  

                                
4.3- O que são os lugares, senão nós mesmos?

Para conhecer a percepção dos alunos sobre o seu lugar de origem foi sugerida a eles a 
produção de um pequeno texto, que abordasse uma apresentação pessoal, mas elaborada/ 
construída a partir do seu local de vivência (Nascimento, 2015). A análise dos textos usou de 
uma abordagem qualitativa e buscou identificar nas topofilias e topofobias, as similaridades, 
particularidades, os elementos simbólicos de representação do lugar, funções e formas passadas 
em que ainda se fazem presentes mesmo que não fisicamente, as rugosidades (Santos, 2012), as 
relações interpessoais e as formas de “poder”. 

No total foram produzidos 15 textos de alunos de locais de origem diversificados, como Terras 
Indígenas, Reservas de Desenvolvimento Sustentável e Extrativistas, além de representantes de 
grupos sociais organizados em Acordos de Pesca e associações agrícolas, abrangendo cidadãos 
domiciliados nos municípios de Tefé, Coari, Maraã, Uarini, Fonte Boa e Carauari (Figura 1). 

5- Resultados: O mundo todo cabe em uma comunidade?
5.1 - Topofilias

Em relação às representações de topofilias, as similaridades identificadas estão representadas 
pela descrição da exuberância da floresta e seus recursos, onde os alunos se descrevem 
privilegiados por serem/ viverem deste/ neste ambiente. Como particularidade, o destaque 
foi dado a espacialidades festivas e manifestações culturais (danças tradicionais, festividades 
religiosas) como elemento de identidade afetiva com o lugar. 

“Eu vim de um lugar onde as águas são abundantes, a floresta é 
deslumbrante, onde o sol nasce com um semblante exuberante, e no 
pôr do sol é uma paisagem sem comparação. Vim da comunidade 
Batalha de Baixo”.
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Quanto aos elementos simbólicos, o destaque se dá aos rios e suas características; as águas 
pretas, as águas brancas... que por sua vez, mostram ligação com as atividades produtivas 
dos lugares (Figura 2). As rugosidades foram representadas por elementos da paisagem que 
serviram para a consolidação do povoado no local e/ou que serviram de inspiração para o nome 
da comunidade. 

“Vim de uma comunidade de pessoas alegres, que seu nome se originou por 
ter uma demanda muito grande da espécie de uma árvore, que ao se explorada 
para a construção de moradia, sua tábua se destaca por sua cor ser linda. E sua 
atividade principal é a agricultura na produção de farinha e fica localizado no 
município que é muito conhecido por produzir um produto diferenciado que 
é… Punã, município de Uarini”.  

As relações interpessoais ligadas à topofilia são mais observadas nos textos produzidos 
pelos alunos oriundos de pequenas comunidades. E este fato pode ser explicado pela relação 
de parentesco e vizinhança mais próxima que ainda se observa nestes lugares em relação aos 
centros urbanos na região. 

E sobre as formas de poder, foi identificada a importância dos lugares em relação ao seu porte 
e/ou importância assumida por alguns produtos específicos que se destacam regionalmente, 
como a Farinha de Uarini e o Pirarucu manejado. 

Figura 1: Pesca participativa de pirarucu manejado4. Foto: Jessica dos Santos

5.2 - Topofobias

Quanto às topofobias, a intensa dinâmica da paisagem, representada pela sazonalidade 
hidrológica que causa transtornos para o desenvolvimento das atividades cotidianas, o isolamento 
e distâncias (figura 4), as terras caídas, o desaparecimento de algumas espécies da flora e da 
fauna, importantes para reprodução da vida, foram os principais elementos identificados e que 
se encaixam aos fatores de similaridade.  

“Eu vim da RDSM setor Mamirauá, comunidade Vila Alencar, que por sua vez é uma 
área de várzea. Na época da seca a comunidade fica isolada e tenho que caminhar 
de 40 a 50 minutos para chegar ao rio. Mas quando a água sobe, toda aquela terra 

4  Fotografia ilustrativa do processo.
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vai parar embaixo d’água. Fica próximo de Alvarães; mas o município é Uarini.” 

Como particularidade, foi relatado o aumento da urbanização que acabou por diminuir a oferta 
de determinados recursos naturais antes abundantes nos locais. Como elemento simbólico, o 
rio surge nos relatos como um elemento determinante para as características produtivas das 
comunidades e no que concerne à representação dos fluxos, das trocas. 

“Antes minha cidade tinha muitas florestas e muitas castanheiras, grande parte 
dos agricultores coletavam castanhas. Porém, com o aumento da população 
aumentou o centro urbano ocasionando a derrubada de florestas, das características 
castanheiras. Hoje em dia a principal produção dos agricultores é a farinha, o 
cultivo da mandioca.”

 

Figura 2: Comunidade a beira do Solimões em época de seca. Foto: Jéssica dos Santos. 

As rugosidades, foram expressas pelas mudanças nas formas e práticas de produção, seja 
na pesca, no extrativismo, na agricultura. Pois se observa que o acesso aos insumos e algumas 
tecnologias acabam por reconfigurar algumas práticas e uso dos recursos da floresta (Figura 5). 
A castanha dá lugar à produção de farinha. O conhecimento sobre a dinâmica da paisagem e sua 
sazonalidade hidrológica, hoje não estão mais sendo observados com facilidade.

Figura 3:Produção de Farinha da maneira tradicional e com uso de equipamentos e máquinas. 
Foto: Jéssica dos Santos

As relações interpessoais e as formas de poder também se mesclam em função de fatores como 
a realidade observada em algumas comunidades que sobressaem como pontos de concentração 
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de atividades e experimentações diversas, patrocinadas pelas instituições atuantes na região. 
Isso faz com que algumas delas tenham um fluxo intenso de pessoas de diversos locais, 
atribuindo certo status privilegiado a tais comunidades.  A ampliação das relações interpessoais 
e o intercâmbio com essas diferentes pessoas, acabam por criar também certa hierarquização 
entre essas comunidades e aquelas situadas em seu entorno.

6. – Considerações Finais
De uma forma geral, os relatos apresentados mostram uma representação/ percepção do 

lugar parcialmente pessoal e em grande parte social. Muito do foi relatado, expressa elementos 
que refletem as respostas dos sentidos aos estímulos externos e que misturam se aos objetos 
e às funções produzidas no cotidiano, influenciando a produção do espaço. Os diferentes 
contextos territoriais foram percebidos em suas particularidades apenas pela escala, pela 
relação cidade/comunidade e distanciamento dos centros urbanos constituindo, contudo, a 
relação de proximidade com a vizinhança um fator preponderante para as diferenciações destes 
contextos territoriais. No geral, os fatores globais foram representados principalmente pelo 
acesso à tecnologia e no que concerne às dinâmicas ambientais mais extremas e intensas que 
têm influenciado sobremaneira a produção do espaço nestes locais.

 Por fim, a produção textual, ampliou as possibilidades de se explorar a temática (topofilia 
e topofobia) a partir de elementos que vão além da mera localização cartográfica. A partir da 
oficina foi possível se compreender a relação pessoal dos alunos com seus espaços de vivência, 
a visão e percepção de mundo, confirmando que interferências em diferentes escalas (Tuan, 
1980; Santos, 2012), afetam os valores dados aos lugares, formulando alguns elementos que 
evidenciam territorialidades nem tão distintas.

 
7. Agradecimentos

 Os autores agradecem aos órgãos de fomento, especialmente à Coordenação de Aperfeiçoamento 
de Pessoal de Nível Superior/ CAPES, pelo auxílio financeiro concedido para participação 
no evento; ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico/ CNPq, pelo 
financiamento da bolsa de estudos, ao Instituto Mamirauá e seus colaboradores, especialmente os 
alunos do Centro Vocacional Tecnológico – Tecnologias Sociais da Amazônia e à Universidade 
Federal de Minas Gerais.

 8. Referências

BRASIL. LEI Nº 11.699, DE 13 DE JUNHO DE 2008. Dispõe sobre as Colônias, Federações 
e Confederação Nacional dos Pescadores, regulamentando o parágrafo único do art. 8o da 
Constituição Federal e revoga dispositivo do Decreto-Lei no 221, de 28 de fevereiro de 1967.
_______Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Associativismo Rural. Disponível 
em <http://www.agricultura.gov.br/assuntos/cooperativismo-associativismo/associativismo-
rural > Acesso em: setembro de 2019.
CORPS, Liliane de Sousa. Lugar e Territorialidade: Um estudo sobre a construção do território 
em uma comunidade amazônica, o caso da comunidade Paraíso RDS Amanã- Amazonas. 
Trabalho de Conclusão de Curso em Ciências Sociais. Instituto de Filosofia e Ciências Humanas 
da Faculdade De Ciências Sociais. Universidade Federal do Pará. 2013. 182 p.
FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia. São Paulo: Paz e Terra, v. 2006, 1996.
FUNAI – Terras Indígenas- Definição. Disponível em: <http://www.funai.gov.br/index.php/
indios-no-brasil/terras-indigenas>; Acesso em: setembro de 2019.
HOLZER, Werther. Uma discussão fenomenológica sobre os conceitos de paisagem e lugar, 
território e meio ambiente. Território, v. II, n.3, p.77-85, 1997
MARTINS, Eliomara Ramos. “Nossa sala de aula será o médio Solimões”: a aprendizagem no 
contexto do Centro Vocacional Tecnológico – Tecnologias Sociais da Amazônia. / Eliomara 



135

Ramos Martins. – Tefé, AM: UEA, 2018. Dissertação de Mestrado em Ciências Humanas – 
Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Ciências Humanas da Universidade do Estado 
do Amazonas – UEA,118f.
MOREIRA, Erika Vanessa; HESPANHOL, Rosangela Aparecida De Medeiros. O lugar como 
uma construção social. Revista Formação, v. 2, n.14, p. 48‐60, 1995.
NASCIMENTO, Lisangêla Kati. O lugar do Lugar no ensino de geografia: Um estudo em 
escolas públicas do Vale do Ribeira–SP. Tese (Doutorado). Faculdade de Filosofia e Ciências 
Humanas da Universidade de São Paulo- Departamento de Geografia, Universidade de São 
Paulo. São Paulo, 2012, 265 p.
RIBEIRO, Dionara Soares; TIEPOLO, Elisiani Vitória; VARGAS, Maria Cristina; SILVA, 
Nivia Regina da (orgs.) Agroecologia na Educação Básica: Questões propositivas de conteúdo 
e metodologias. Org. Dionara Soares Ribeiro et al. – 1 ed. – Outras Expressões, 2017, 136 p.
SANTOS, Milton. A natureza do espaço: Técnica e Tempo. Razão e Emoção. 4. ed. São Paulo: 
Editora da Universidade de São Paulo, 2012
SANTOS, Milton. Da totalidade ao lugar. São Paulo: EdUSP, 2005.
SNUC - Sistema Nacional de Unidades de Conservação; Lei 9.985 de 18 de julho de 2000; 
Ministério do Meio Ambiente.
SUESS, Rodrigo Capelle; RIBEIRO, Antônia da Silva Samir. O lugar na geografia humanista: 
Uma reflexão sobre o seu percurso e questões contemporâneas – escala, críticas e cientificidade. 
Revista Equador (UFPI), v. 6, n. 2, p. 1 – 22, 2017
TUAN, Yi-Fu. Topofilia: um estudo da percepção, atitudes e valores do meio ambiente. São 
Paulo: DIFEL, 1980.


