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Inserido numa pesquisa mais abrangente e anterior, sobre a Floresta Nacional de Tefé (FLONA) o 

grupo, pertencente ao Núcleo de Estudos de Geografia e Ambiente – NEGA, dedicou-se a preparar 

com parte do material recolhido em expedições anteriores à FLONA, para um projeto de 

mapeamento participativo em conjunto com o ICMBio, um material didático para as escolas e 

professores que estão dentro da FLONA. Para isso dividimos os materiais e o trabalho em quatro 

temáticas diferentes: Historia, Natureza, Trabalho e Modo de Vida. Particularmente me envolvi 

primordialmente com a elaboração do material referente à Natureza, que incluía apresentar a 

hidrografia, clima e outras feições da paisagem. Como o material foi elaborado especificamente 

para a FLONA, a metodologia constituiu em trabalhar com os dados que se tinham das idas a campo 

como fotografias, entrevistas, mapeamentos, bem como pesquisar em fontes variadas informações 

relacionadas as dinâmicas da natureza, tais como ciclo de chuvas e de temperaturas, imagens e/ou 

mapas que permitissem considerar as informações de forma didática. Cabe dizer que o trabalho visa 

envolver a comunidade da FLONA como coautora e coparticipante da elaboração deste material, 

para que tenha mais sentido local, de forma que tudo o que foi elaborado passou pela revisão dos 

ribeirinhos, bem como toda a linguagem usada foi revisada juntamente com eles para nomear 

feições e/ou toponímias locais. Foi, para o trabalho remoto, um grande exercício de aprendizagem 

e troca práticoconceitual. O Livro didático FLONA de Tefé: O lugar onde moro está em processo de 

edição e finalização. Continua o trabalho de divulgação e aprimoramento dos dados. Conclui-se até 

o momento que atividades de pesquisa visando o retorno à comunidade são de extrema 

necessidade, e que o exercício de tradução de termos técnicos e científicos permitem a elaboração 

de um material de qualidade. Este projeto pretende retratar a nova "natureza" territorial desse 

espaço em suas múltiplas categorias de análise (uno e múltiplo) a fim de buscar caminhos que 

possibilitem o fortalecimento socioespacial com base nos seus modos de vida pela compreensão 

didática. Fatos e relações relevantes foram escolhidos para caracterizar as territorialidades locais 

no contexto da dinâmica ambiental e da formação socioespacial brasileira contemporânea, 

mostrando o movimento do espaço regional como um todo, e paralelamente de cada uma de suas 

comunidades. Portanto, este espaço não é apenas um palco, mas sobretudo, um ator na dinâmica 

social onde o foco principal se dá pela participação das comunidades nas tomadas de decisões e a 

popularização dos conhecimentos merecem destaque na produção deste material. 


