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 Este trabalho pretende refletir sobre o papel das práticas de engajamento 

ambiental na constituição de paisagens e conhecimentos importantes à 

manutenção da vida em comunidades rurais do litoral do Estado do Rio Grande 

do Sul, Brasil. Serão abordadas experiências de engajamento junto a duas 

comunidades vizinhas: o quilombo de Casca e a comunidade de pescadores da 

Lagoa do Bacupari.  A etnografia em questão  contribui para o entendimento das 

percepções nativas sobre a natureza que articuladas à ancestralidade elaboram 



projetos políticos da diferença. A perspectiva da "educação da atenção", 

corroborada por Tim Ingold, será mobilizada no intuito de refletir sobre processos 

de aprendizagem intergeracional integrados à paisagem. Reconhecer as 

dimensões histórica, educativa e inventiva da paisagem permite deslocar 

concepções naturalistas ou culturalistas que a subentendem respectivamente 

como um cenário neutro e universal para as atividades humanas ou como um 

ordenamento simbólico particular do espaço. A paisagem enfatizada neste texto 

busca contemplar a constante criação de habilidades e conhecimentos ao longo 

das gerações, contrapondo a ideia de transmissão de representações sobre o 

mundo enquanto conhecimentos acabados. Neste sentido, multiplicam-se as 

possibilidades de existência coletiva. A luta por direitos étnicos e territoriais 

quilombolas e os impactos da hegemonia política e econômica da agricultura 

patronal na região configuram parte do contexto no qual o conhecimento e a 

paisagem são produzidos, praticados e narrados de maneira distinta e também 

compartilhada pelas coletividades.  
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Introdução 
 

 Cedo da manhã, até mesmo em dias frios, chuvosos ou ventosos, solta-

se o rebanho de ovelhas e busca-se a lenha para o fogo do café na chácara 

quilombola. Entre a idas e voltas do trabalho e da escola é na chácara que 

mulheres, homens, crianças e jovens se encontram, lugar ancestral de 

aprendizado e de morada familiar. O que não faltam são afazeres, o interpelo 

das ovelhas, da roça, do vento e o sabor de um bom chimarrão para acompanhar 

a lida diária. O dia a dia dos casqueiros1 revela potenciais descobertas e 

aprendizados. 

 
                           Rebanho de ovelhas na chácara 

 Próxima de Casca um outro cotidiano toma forma. Uma lagoa azul se faz 

onipresente e viva, abunda água, peixe e o junco2, é protagonista das histórias 

e catalisa a vinda visitantes, turistas e curiosos. A Lagoa do Bacupari, ou 

simplesmente Lagoa, é  território da família dos Clari, os nativos pescadores, 

que ali habitam há gerações.  

                                                        
1Os casqueiros são os moradores da  Casca, parentes e herdeiros do testamento de Quitéria 
Pereira do Nascimento. A história da comunidade foi registrada por Leite (2004) na ocasião da 
elaboração de laudo antropológico visando fundamentar o pleito por titulação de território 
quilombola nos termos garantidos pela Constituição Federal Brasileira de 1988.  Os termos 
empregados localmente serão grafados em itálico.   
2 O junco é uma planta aquática bastante utilizada antigamente para a construção das paredes 
das casas de junco em Lagoa e Casca. 



 
A Lagoa e seus habitantes, o junco, o cachorro e pequeno Clari 

 Casca e Lagoa são comunidades de parentes vizinhas que se relacionam 

há bastante tempo. Sua origem remonta ao período do Brasil colônia quando a 

economia pastoril-charqueadora escravista vigorou no sul da América, em 

especial no Rio Grande do Sul e no norte do Uruguai entre os séculos XVIII e 

XIX (Maestri, 2010). 

 No processo da colonização do litoral rio grandense açorianos 

portugueses, Indígenas de tradição tupi guarani e africanos vindos de diferente 

impérios, em sua maioria de origem angolana3, passaram a interagir e 

enfrentaram condições desiguais que ainda repercutem sobre a manutenção de 

sua vidas nos dias atuais. Neste contexto, origina-se o quilombo de Casca, 

território familiar de resistência  negra e de onde teria vindo Clara Teodora da 

Conceição, mulher fundadora da comunidade da Lagoa do Bacupari4.  

  A história de Casca e Lagoa do Bacupari, contada por seus comunitários 

e paisagens nos permite reconstituir um passado comum conectando-o aos seus 

projetos coletivos futuros, atuais e solidários na luta por espaços e direitos no 

contexto do latifúndio e da discriminação racial. As "paisagens" habitadas, no 

sentido proposto por Ingold (2000), abrigam e compõe traços e trilhas da 

resistência ancestral. Com o passar do tempo, distintos engajamentos e 

aprendizados tomaram lugar, reconfigurando projetos, habilidades e 

coletividades5 em cada contexto. 

 Da vida cotidiana na Lagoa no quilombo emergem práticas repletas de 

sentidos que constituem corpos e paisagens: pessoas, plantas, banhados, 

                                                        
3 Segundo revisão realizada por Maestri (2010) 
4 As terras de Casca e Lagoa pertenciam à mesma fazenda de propriedade de Quitéria Pereira 
do Nascimento.   
5 Aqui a coletividade integra  o mundo não humano.  



ovelhas, aves, ventos, dunas, peixes encontram-se, interpelam-se e engajam-se 

produzindo fluxos de vida e devires. Quem vem de fora é logo convidado a 

conhecer a roça, a caminhar pelo campo e pela mata, colher frutas do pomar, 

espiar a lavoura de arroz. Todos estes ambientes das chácaras quilombolas e 

dos campings da Lagoa constituem nichos de uma historicidade particular que 

articula paisagem, memória e pertencimento.  

 Nos movimentos cotidianos compartilhados entre pessoas e seus 

ambientes gestam-se aprendizados criativos importantes para a continuidade de 

suas vida. Como tirar o inço do aipim? Como fazer uma cerca com taquara? 

Como pescar traíra? Como plantar feijão-miúdo? Tarefas corriqueiras e até 

imagináveis para muitas pessoas. Mas e as habilidades necessárias para tanto, 

como se constituem? Como os mais jovens aprendem a viver em seus 

ambientes?    

 Neste texto, buscarei compartilhar um pouco da minha experiência de vida 

e amizade como pesquisadora e extensionista junto às comunidades da Lagoa 

do Bacupari e do quilombo de Casca. Em especial, estas reflexões derivam de 

vivências junto à alguns ambientes e famílias destas comunidades que me 

receberam em suas casas, contaram estórias e me iniciaram em algumas 

práticas da vida rural de reconhecida importância e estima para os quilombolas 

e nativos da Lagoa.  

 O desafio inerente a esta etnografia está em apreender paisagens e 

processos de aprendizagem a partir das relações fluídas entre humanos e não-

humanos, vislumbrando simetrizações e o abandono da ideia de existência de  

sujeitos e objetos delimitados a priori e hierarquizados. Desta forma, reconhecer 

a contribuição não-humana na aprendizagem e configuração das paisagens é 

pertinente desde que os limites entre os mundos humano e não humano 

permaneçam em aberto.  

 Como  ressalta Goldman (2008), a prática etnográfica tem o potencial de 

desestabilizar nossos modos de pensar e conceituar testando nossos limites de 

aprendizado junto aos interlocutores, os nativos. Considerando que nossas 

relações com demais seres, entidades e coisas inanimadas nos compõe 

enquanto pessoas e constituem concepções, saberes e motivações, a proposta 

aqui delineada buscará privilegiar o sentir e o engajar-se nos fluxos de vida que 



agregam os humanos e não humanos6 na busca por repensar as relações 

humanas com a natureza e iluminar os conflitos e direitos pautados pelas 

pessoas destas interações.  

 Os conceitos de ambiente e paisagem acionados nesta reflexão buscarão, 

de alguma forma, contemplar e imprimir ao texto a ritimicidade e dinamicidade 

do fluxo da vida compartilhado no quilombo e na Lagoa. Neste caminho, serão 

mobilizadas abordagens ecológicas alternativas que pretendem situar as 

relações entre pessoas e paisagens ou organismos e ambientes sob outras 

perspectivas de entendimento que não aquelas amparadas na existência 

polarizada de uma natureza natural e de uma natureza culturalmente apropriada. 

  

Paisagens e ambientes: alguns aportes teóricos 
 
 O debate em torno das limitações dos recortes disciplinares para a 

compreensão do envolvimento das pessoas no mundo vem configurando ponto 

de partida para a construção e experimentação de outras formas de produção 

do conhecimento.  Neste texto, autores como Tim Ingold, Gregory Bateson, 

James Gibson, Anna Tsing, Phillipe Descola e Humberto Maturana emergem 

como expoentes de projetos alternativos de uma prática acadêmica que busca 

questionar e diluir dicotomias estruturantes da ciência moderna tais como 

natureza/cultura, organismo/ambiente, corpo/mente e sujeito/objeto. Estas 

dicotomias vem reproduzindo um conhecimento fragmentado e excludente sobre 

o mundo que coabitamos, gerando consequências negativas sobre nossas 

potencialidades intelectuais, bem como sobre a manutenção de ambientes de 

vida saudáveis e justos. 

  Ao considerar que ao longo de nossa trajetória geramos conhecimentos 

fundamentais para nossa sobrevivência estes autores contrapõe ideias 

evolucionistas próprias do paradigma neo-darwiniano. Estas ideias consideram 

a vida e seus processos de desenvolvimento como expressões de um desenho 

inteligente determinado genotipicamente e independente do campo de relações 

no qual se desenvolvem os indivíduos e coletivos.   

                                                        
 



O conceito de "autopoiesis" elaborado por Maturana e Varela (2001) 

revela que a vida tem uma capacidade autogeradora uma vez que os seres vivos 

são unidades autônomas produzem de modo contínuo a si próprios. Ou seja, o 

ser e fazer da unidade autopoiética são inseparáveis dependendo de sua 

organização e de como esta se realiza, e não do caráter físico dos componentes 

do sistema vivo. 

 Esta noção nos ajuda, a partir da biologia, a estabelecer um "continuum" 

entre os organismos e ambientes, cuja interação é o que permite a um ser vivo 

continuar existindo no mundo que ele mesmo traz à tona ao conhecê-lo. Esta 

idéia é tão central para Maturana que sua abordagem teórica ficou conhecida 

como “biologia do conhecimento” (MATURANA; DAVILA, 2009).  

A noção de autopoiesis se aproxima da antropologia ecológica de Tim 

Ingold (2000) e da ideia de "ecologia da mente" desenvolvida por Bateson  

(1972), por enfatizarem processos. Este autores questionam o paradigma 

ecológico dominante em que organismo e ambiente são vistos como entidades 

independentes de suas relações mútuas, cada qual com sua integridade7.  

Bateson (1972) reconhece duas ecologias: a dos fluxos de energia e 

matéria e a da mente que opera por padrões e fluxos de informação 

estabelecidos na relação entre organismos e seus ambientes. Nesta perspectiva, 

a  mente constitui-se no fluxo ecológico das informações ou ideias não estando 

limitada ao corpo físico. Estas informações fluem por caminhos diversos e 

refletem diferenças percebidas no ambiente. De uma perspectiva sistêmica e 

sinérgica o autor considera circuitos de informação inter-relacionados como 

unidades de sobrevivência a partir dos quais se processa o aprendizado e 

constituem-se os sujeitos/organismos no tempo e no ambiente. 

  Ingold (2000) segue esta discussão indo além e desenvolvendo a ideia 

de “Ecologia da Vida” quando busca problematizar a dualidade entre forma e 

substância mantida por Bateson, uma vez que a ecologia da matéria e energia é 

pura substância enquanto que a ecologia da mente é forma desagregada da 

substância. Tim Ingold pretende lidar com a dinâmica dos sistemas de 

desenvolvimento considerando “todo-organismo-em-seu-ambiente” no sentido 

                                                        
7 Maturana e Varela (2001) parecem focar o desenvolvimento do organismo, enquanto Ingold 
(2000) parece mais preocupado em discutir a concepção de ambiente . 



de que as relações não se dão “entre” mas ao “longo de” linhas em uma malha 

(meshwork) por onde as coisas fluem e o conhecimento cresce.  

 Neste movimento, emergem condições de possibilidades para as 

dinâmicas da vida num processo que é criativo, inventivo e reconhece a 

imprevisibilidade. Deste modo, o ambiente, a paisagem e as práticas sociais 

podem ser interpretadas enquanto processos de desdobramento criativo e 

educativo de todo um campo de relações (Ingold, 2000; 2012).   

 Aprendizagem, percepção, ambiente e paisagem constituem noções 

importantes que articuladas possibilitam pensar uma ecologia comprometida 

com os processos históricos e educativos vividos pelas coletividades nos mais 

diversos ambientes. Neste sentido, complexificando a reflexão sobre a mútua 

constituição dos organismos+ambientes emerge a discussão sobre o conceito 

de paisagem que neste texto será iluminado pelas experiências vivenciadas 

junto ás famílias da Lagoa e dos quilombolas de Casca.  

 Descola (2012), ao propor um rastreamento dos usos correntes da noção 

de "paisagem" por diferentes disciplinas chega a uma tipologia das abordagens 

elaboradas sobre o tema.   

 Em uma primeira abordagem, a paisagem associada a origem da história 

da arte e retratada pela pintura carrega a herança das representações culturais 

e sociais próprias de um meio e época. Estas representações elaboradas sobre 

o meio "natural" implicariam na ideia de paisagem como vista ou cenário 

privilegiando sua dimensão estética.  

 Da escola de geografia francesa originou-se a ideia de paisagem 

enquanto um território habitado por uma sociedade particular que imprime traços 

específicos marcadores de identidade cultural e histórica. O autor questiona a 

repercussão desta abordagem geográfica para descrever ambientes habitados 

por povos que não interferiram ostensivamente sobre o ambiente, como os povos 

nômades, por exemplo.  

 A geografia física se fez ecoar em uma terceira abordagem identificada 

pelo autor, aquela que entende a paisagem como um substrato físico da 

atividade humana, sendo papel dos cientistas analisar como a paisagem natural 

condiciona a cultura. Já a quarta abordagem, a fenomenológica, enfatiza a 

paisagem como gerada a partir da percepção e da experiência sensível dos 

indivíduos no ambiente que os cerca, reconhecendo paisagens sonoras, visuais, 



olfativas e tácteis. Inspirada na fenomenologia da percepção de Merleau Ponty 

a paisagem torna-se processo, um constante vir a ser (Descola, 2012).  

 Para Ingold (2000) a paisagem seria constituída pelas experiências 

práticas e perceptivas compartilhadas entre pessoas e tudo que as cerca em 

seus ambientes ao longo do tempo. Ainda  que inspirado na fenomenologia 

da percepção de Merleau Ponty, a paisagem de Ingold reflete processos de 

engajamento  entre humanos e não-humanos. A intencionalidade humana e 

individual do sentir engajado no mundo que propõe Merleau Ponty parece 

deslocada do caminho seguido por Tim Ingold. 

 A paisagem em Ingold (2000) articula as dimensões histórica, educativa, 

inventiva e coletiva sendo complementar ao corpo, diferentemente da noção de 

ambiente que é pensada em relação ao organismo.  

 A ideia de "educação da atenção", desenvolvida por Ingold (2010) 

integrará as reflexões propostas para a ideia de paisagem com o intuito de 

romper com modelos cartesianos que buscam explicar a produção do 

conhecimento e a evolução da vida. Nesta perspectiva, pretende-se ultrapassar 

concepções naturalistas ou culturalistas a cerca da noção de paisagem que 

subtendem respectivamente um cenário neutro e universal para as atividades 

humanas ou um ordenamento simbólico particular do espaço. 

 
Constituição coletiva e educativa de paisagens litorâneas: olhares sobre o 
gado, as cercas, o mato e a pesca 
 

Os ambientes litorâneos de Lagoa e Casca se constituem na integração 

de elementos como os fortes ventos, a areia, as lagoas, os rebanhos, roças, 

taquarais, peixes, pessoas e outros que serão conectados narrativamente na 

intenção de apreender paisagens.  

Pode-se argumentar que um episódio em particular foi decisivo para os 

rumos da história e das paisagens do sul do Brasil, em especial em terras 

gaúchas8. Este episódio foi a introdução do gado seguida pela possível 

                                                        
8A terras gaúchas no Brasil em seu stricto sensu correspondem aos limites políticos do Estado 
do Rio Grande do Sul.  
 



imprevista proliferação e subsequentes "domesticação" e exploração de 

rebanhos de gado "selvagem".  

Este evidentemente configura um capítulo já documentado na 

historiografia acadêmica9. Também ocorre que persiste uma imagem 

compartilhada do gaúcho como peão de estância que acompanhado de seu 

cavalo vive a lida diária do gado. Neste sentido, a narrativa hegemônica de 

exploração de uma natureza desordenada, imprevisível e inerte (gado e 

pastagens) pelo homem (estancieiros e gaúchos) ganhou expressão valendo-se 

da  dualidade domesticado-selvagem.  

Porém, outra narrativa pode ser traçada sobre as interações 

interespecíficas que tiveram lugar desde então. Seguindo a interpretação de 

Anna Tsing (2012)  poderíamos afirmar que o gado tem muito a dizer sobre a 

condição humana dos habitantes passados e atuais do território sul brasileiro. 

Neste sentido, a ideia de domesticação tem de ser colocada à prova em favor de 

uma interpretação histórico-ecológica que privilegie processos de coabitação e 

co-evolução entre diferentes espécies, incluindo humanos. 

  A ocupação das terras sulistas pelos rebanhos engendrou uma forma 

particular de ocupação dos espaços que expressa-se nas paisagens 

experienciadas atualmente.  A partir da colonização, os africanos e seus 

descendentes passaram a ser responsáveis por manejar os ambientes da 

planície com o objetivo de produção de bens exportáveis e de alimentos para a 

sustentação do empreendimento colonial. Desterritorializados de seus 

ambientes de origem passaram a constituir outras paisagens, interagindo 

inclusive com elementos vegetais e animais que não conheciam.   

 Traços incorporados na paisagem das chácaras quilombolas e terras da 

Lagoa compõe narrativas e contam parte desta história. Um destes traços são 

as cercas de mato e taquara, também chamadas de revessas. Estas cercas 

relacionam-se intimamente com a presença do gado e com o cultivo da roça 

quilombola.  

  Esta criativa prática ancestral revela um processo de engajamento 

perceptivo e prático no ambiente, conferindo às chácaras uma estética própria e 

                                                        
9 Rebanhos de bovinos e equinos selvagens se proliferaram nos campos da capitania de Rio 
Grande, desde sua introdução pelos Jesuítas no século XVII (Maestri, 2010). 



soluções adequadas para a proteção dos cultivos e moradas. As cercas e 

revessas foram plantadas pelos antepassados, o chamados antigos. Árvores 

como maricás, aroeiras, capororocas, tunas ou taquareiras são plantadas sobre 

taipas (montes de areia) em linha, buscando-se delimitar áreas retangulares 

destinadas às roças. Para tanto, as cercas devem ser bem fechadas evitando a 

entrada de animais nas plantações. Os galhos espinhentos do maricá, por 

exemplo, eram dobrados uns sobre os outros formando uma densa trama que 

interpela o espaço e com o tempo aparta a ação dos animais incluindo os 

humanos.  

Apresentam também imensa importância para a proteção contra os 

ventos, agrotóxicos, frio e sol intenso. As primeiras mudas criavam um ambiente 

favorável aos pássaros que se empoleiravam ali e semeavam outras plantas. 

Sem eles não há cerca de mato. No caso das taquareiras, a sua rápida 

propagação vegetativa transforma a cerca e a paisagem em pouco tempo.   

A cerca, deste modo, é concebida como fruto de um trabalho e 

experiências compartilhadas por pessoas, ventos, areia, sol e seres da natureza, 

que no sentido local do termo refletem engajamento e experiência constituindo 

uma paisagem articuladora de ancestralidade10. 

 A narrativa de Flor, umas das quilombolas de Casca, envolvendo uma 

situação de mal estar físico e emocional causado pelo corte das árvores da cerca 

nos faz pensar sobre um mundo comum de sensações compartilhadas entre 

pessoas e demais seres com quem se relacionam:  

É a cerca da roça, persiste. E não pode terminar porque 

faz falta no inverno pro gado, a revessa não é? A minha 

mãe se visse cortar um pé de árvore, um maricá, ela 

adoecia, Uma vez ali, o Zé limpou aquela cerca lá, que era 

maricá fechado. Limpou assim. A minha sobrinha chamou 

ela: “vó vem aqui ver que coisa mais linda!” Que ela 

enxergou aquilo ali ela não falou nada. Eu disse: ela vai 

adoecer, cá comigo não falei nada. Aí depois vim embora 

                                                        
10 Maestri (2010) ao falar das chácaras destaca que em época que não existiam cercas de arame 
a associação da atividade pastoril à plantação era realizada “em porções de terras cercadas, por 
matas, valos, cercas de plantas espinhosas, etc.” (Maestri, 2011:100), o que nos faz deduzir que 
a prática das cercas de mato nas chácaras é uma prática tão antiga quanto a presença dos 
africanos no RS.  



pra casa, fiquei lá um pouco e vim embora pra casa e a 

Nana me ligando que a mãe tava doente. Eu digo só de 

ela ver a cerca cortada ali, as pessoas mais velhas, não 

é? (Flor, 57 anos). 

 A noção de corporeidade da paisagem - "embodied landscape" (Ingold, 

2000) pode iluminar esta narrativa. Com deslocamento da idéia de corporeidade 

do indivíduo para o ambiente a paisagem é entendida como corpo do mundo 

distanciando-se de uma visão objetificadora e assimétrica em que o  humano é 

sujeito externo à natureza. (Carvalho e Steil, 2008) 

 

 
Cerca de taquara delimitando a roça de feijão na chácara 

 

 As cercas constituem formas da paisagem da chácara e emergem de 

numa íntima relação entre humanos e não humanos agregados num fluxo 

sinérgico e simbiótico. Sem os passarinhos não há cerca, sem a cerca não há a 

roça. A roça por sua vez acaba por atrair saracuras, caturritas e outros habitantes 

que vem comer o milho. Nilza e Vinoca plantam já prevendo alimentar as aves 

que "também precisam comer" e já tem sua "cota" na plantação.  

 A paisagem incorporada reflete um processo de engajamento em que o 

corpo todo percebe agindo e explorando o ambiente. A articulação dos diferentes 

sistemas perceptuais do corpo com um ambiente composto por objetos, 

superfícies, que favorecem certas ações dão consistência ao conceito de 

affordances desenvolvido por Gibson (1979). Neste sentido o ambiente 



ecológico da chácara seria composto por nichos, como a cerca e a roça, que por 

sua vez agregam um conjunto de affordances que potencializam 

comportamentos, engajamentos e ações que produzem significado.   

 A experiência de manejo de uma roça de aipim me possibilitou 

experimentar o ambiente da chácara, sentir e me incorporar no fluxo de vida que 

por ali se fez naquele instante. Passei uma tarde auxiliando na retirada do inço 

da roça, uma atividade bastante corriqueira. A sensação do calor e suor, da areia 

sobre as pernas e sob as unhas e a pouca habilidade para a retirada do inço 

tornaram inesquecível a experiência de engajamento com a roça.  

 Já as affordances do inço, no caso as beldroegas e carururs, estão na sua 

retirada e destino como alimento da criação. O engajamento com ele está 

previsto para o cultivo do aipim, assim como com a areia e com o calor do sol, 

podendo ocorrer mudanças em suas affordances, como nos casos em que é 

eliminado com herbicidas.  

 Na Lagoa, pode-se observar movimentos semelhantes. Lá o trabalho dos 

pássaros em semear árvores também é reconhecido. Seu Chico, um dos 

principais interlocutores da pesquisa, cuidava  de árvores como figueiras, 

espinheiros e canela-mole. Plantadas pelos pássaros e protegidas pelos antigos  

trazem consigo uma história que é também humana. Sua fala testemunha 

aprendizados junto ao seu ambiente:      

Essa aqui é a figueira (uma pequena muda), aqui 

tinha um baita de um figueirão. Aí morreu a figueira, 

tava muito velha. Foi o passarinho que plantou , e eu 

tô cuidando. O passarinho que come a fruta e larga a 

sementinha ali não é? Tudo quem planta no mato é o 

passarinho. Então, é uma coisa que a gente tem que 

cuidar, não é? (Seu Chico, 68) 



 
Muda de figueira crescendo sobre árvore. 

O cordão azul indica o cuidado humano para com a muda. 

 

 O mato nativo da Lagoa hoje é lugar de campings, atividade desenvolvida 

por Seu Chico, filhos, filhas e demais parentes visando atender turistas sedentos 

por banhos de lagoa. O mato nativo assume outros engajamentos mas 

permanece habitado pelos troncos velhos, sejam as árvores centenárias ou as 

pessoas mais antigas.  

 Em Casca, diz-se que os ali nascidos são brotação da terra. Das chácaras 

quilombolas não brotam somente o aipim, o milho, o feijão-miúdo, a batata-doce, 

mas sim as pessoas. Em ambos os contextos ancestralidade e paisagem 

articulam-se para produzir conhecimentos intergeracionais. 

 Como coloca Ingold (2010) o que está em jogo é compreender como cada 

geração contribui para os processos de produção de conhecimentos da geração 

seguinte. A analogia do cultivar expressa bem a ideia do autor no sentido de que 

a constituição de formas de sociabilidades advém do entrosamento prático entre 

seres humanos, demais seres e seus ambientes. As gerações anteriores legam 

formas de se relacionar e modos de vidas constituintes dos corpos das pessoas 

- nas habilidades específicas, sensibilidades e disposições "sem que isso 

mereça ser explicado através de genes como veículos para a transmissão de 

informação" (Ingold, 2003: 21)11. 

                                                        
11 Segundo o autor a metáfora da transmissão por linhas de descendência de características 
biológicas determinadas genotipicamente e de padrões culturais que atuam sobre aparência e 



 Esta perspectiva voltada para a produção de habilidades enquanto 

conhecimento a respeito do mundo configura uma “educação da atenção” ideia 

aprimorada por Ingold (2010) e inspirada em Gibson (1966)12. As estórias 

contadas sobre as cercas, e o mato nativo por exemplo, constituem 

conhecimento como discute Ingold (2011): 

“[...] o conhecimento das pessoas cresce não só atraves de 

encontros diretos com os outros, mas também ouvindo 

suas estórias. Contar uma história é relacionar em uma 

narrativa as ocorrências do passado, trazendo-as para a 

vida do presente vivenciado pelos ouvintes, como se 

estivessem acontecendo aqui e agora. [...] o significado de 

“relação” tem que ser entendido literalmente, não como 

uma conexão entre entidades pré-determinadas, mas 

como o rastreamento de um caminho através do terreno da 

experiência vivida. Fazendo seu caminho, de lugar em 

lugar, na companhia de outros mais conhecedores que eles 

e escutando suas estórias, os novatos aprendem a 

concectar os eventos e experiências de suas próprias vidas 

à vida de seus predecessores, recursivamente 

incorporando os fios destas vidas passadas no processo 

de tecer suas próprias vidas.  [...] o fio tecido agora e o fio 

do passado são feitos da mesma fibra. Não há um ponto 

onde a estória termina e a vida continua . [...] Tanto na 

história como na vida é no movimento de lugar para lugar, 

de tópico para tópico, aquele conhecimento está 

integrado.13 (Ingold, 2011:161)  

 

 Na Lagoa pude escutar muitas estórias sobre pesca, além de acompanhar 

pescarias. Seu Chico e sua família tinham a pesca como meio de vida e fonte de 

                                                        
comportamento dos indivíduos de maneira independente entre gerações constituem o chamado 
“modelo genealógico” (Ingold, 2011). 
12 Gibson (1966), destaca que uma atitude exploratória face ao mundo permite desenvolver 
habilidades perceptuais que refletem o próprio conhecimento ao seu respeito, sendo que as 
experiências passadas e a memória refletem no processo de transformação da sensação em 
percepção. 
13 Tradução da autora.  



renda, em uma época em que preparava-se e vendia-se o peixe salgado. Traíras, 

carás, birus, tainhas, peixes das lagoas e oceano. A abundância era tanta que 

os birus cresciam em poças d'água na beira das casas.  

 Para pescar se faz necessária atenção e prática. É preciso engajar-se e 

perceber os ventos, a água, a fase da lua, além de observar e guiar-se a partir 

do comportamento de cada espécie de peixe. Não é à toa que as pescaria 

rendem muitas estórias, e portanto aprendizados.  

Seu Chico guiou a atenção de seus filho e filhas para a aprendizagem da 

pesca.  Flávia, filha mais nova de Seu Chico (25) relata a oportunidade que teve 

para apreender a pescar traíra. Pouco antes do falecimento do pai, ela conta ter 

ido com ele a cavalo até o outro lado da Lagoa da Tapera para pescar traíras no 

raso da lagoa, como dizia Seu Chico. Aproveitando a época ideal de pesca da 

traíra, mesmo com a saúde comprometida, fez questão de compartilhar esta 

experiência com a filha. Esta foi uma oportunidades promovidas pelo pai para 

que a filha pudesse aprender por ela mesma.  

 
Traíra da lagoa transformada em alimento 

 
Explorando o ambiente da lagoa 



 Na Casca as crianças e jovens acompanham e ajudam na lida da roça, 

escutam suas estórias, brincam e interagem nestes ambientes. Assim, plantar a 

roça, a horta e também o arroz na lavoura é um conhecimento articulado 

igualmente pelos mais jovens.  

 Para alguns rapazes as experiências do mundo rural vivenciadas desde a 

infância foram decisivas na escolha do curso técnico em agropecuária. O filho 

de Nilza (17) destacou que muito do que aprendeu foi através da “prática”, na 

vivência junto aos “pais e avós”. Segundo ele, estes conhecimentos prévios 

facilitaram o desenvolvimento do aprendizado na escola:  

Que nem meu pai, meu tio, todos trabalham com arroz. 

Quando falavam de uma máquina, de um tipo de plantio, 

eu já sabia. A própria horta, roça, todos nós aqui da volta 

já sabia, não é nenhum bicho de sete cabeças (neto de D. 

Vinoca, 17 anos). 

 Nesta perspectiva, alguns jovens consideram que o conhecimento vindo 

dos antigos aliado ao conhecimento técnico pode “dar um fruto melhor”, como 

“uma pecuária mais organizada, com gado bem cuidado”. Contudo, a sua 

condição de jovem ou novo ainda os mantém aquém do processo decisório sobre 

o que e como plantar na chácara:   

A gente falou dos mais antigos serem cabeça dura, daí no 

caso teria que ser um adulto falar com eles, do que a gente 

que é novo. Eles não iriam aceitar muito essa ideia da 
gente querendo botar essa ideia aqui na Casca assim, 

[...] eles preferem do jeito deles [...]. No caso eles não 

levam muita fé na gente assim porque a gente é novo 

ainda (jovem, 17 anos, grifo da autora). 

As relações hierárquicas entre jovens e adultos, neste sentido, constituem 

uma dimensão importante da vida dos indivíduos no interior do grupo. Os 

depoimentos dos rapazes enunciam que a orientação que os mais velhos 

oferecem aos jovens não está isenta de discordâncias ou críticas.  

Na Lagoa, com o falecimento de Seu Chico novos engajamentos e 

aprendizados tomaram lugar. Os filhos e filhas se reorganizaram para o cuidado 

do camping, reconhecendo o compromisso com o caminho trilhado por seu pai. 

Isto se expressa, por exemplo, na continuidade do plantio de árvores e hortas, 



no esforço da pesca bastante dificultada pelos impactos da rizicultura, na coleção 

de objetos antigos, na contação de estórias e na vontade de permanecer na  

Lagoa.      

 Se na "educação da atenção"  (Ingold, 2010) os mais jovens aprendem 

por eles mesmos seguindo as pistas dos ancestrais, assume-se que há margem 

para ações criativas e inventivas que dinamizam as paisagens habitadas na 

busca de soluções para novos desafios históricos. Um deles gira em torno das 

possibilidades de existência e  permanência dos mais jovens nos ambientes 

rurais.   

 

 
Jovem quilombola e a égua: quem chama quem? 

 

Possibilidades para autonomia do conhecer: o contexto dos monocultivos 
de arroz irrigado  
 
 Enquanto os mais jovens saíam do quilombo para estudar agropecuária e 

trabalhar em centros urbanos eu, pesquisadora de uma universidade, chegava 

na comunidade para vivenciar o cotidiano da chácara.  Deslocamentos 

aparentemente antagônicos acabam por compartilhar de um objetivo comum: 

expandir horizontes, conhecimentos e possibilidades de existência.  

 Estas possibilidades para existência dos coletivos humanos e não-

humanos  serão discutidos a partir da interação com o projeto da rizicultura 



irrigada, um projeto de desenvolvimento de origem exógena que teve grande 

influência sobre a vida em Casca e Lagoa.   

  Inicialmente importa destacar que apreender paisagens reconhecendo 

outros engajamentos humanos/não-humanos que não aqueles orientados pela 

ideia de apropriação de um meio natural, entendido como recurso a ser 

explorado, dialoga com implicações políticas de legitimação de diferenças. Como 

destaca Velho (2001) a escolha por opor ou não natureza e cultura não é 

puramente objetiva. Por referir-se a modos de habitar o mundo,  e não 

simplesmente a representações, configura uma opção política.  

 Partindo deste pressuposto, os referenciais mobilizados neste texto e que 

estruturam a ideia de um novo "paradigma ecológico" de orientação 

fenomenológica (Ingold, 2000; Bateson, 1972, Gibson, 1979) podem iluminar 

situações de conflitos entre diferentes práticas relacionada à natureza, focos de 

análise da ecologia política (Escobar, 2000; Escobar e Pardo, 2005) 

 Um olhar possível sobre os monocultivos de arroz irrigado indica a 

continuidade da hegemonia política e econômica de um grupo específico de 

fazendeiros que historicamente concentra terras e demais meios produtivos. 

Como em muitas outras situações, esta hegemonia se traduziu em uma 

agricultura moderna que priorizou o lucro e a produtividade das commodities 

dispensando cuidado ao ambiente e relações mais justas de trabalho. 

 Muitas desvantagens deste modelo de desenvolvimento são 

reconhecidas pelos casqueiros e pelos Clari, cujos pontos de vista são solidários 

neste aspecto.  Rastreando as trilhas de seus ancestrais e escutando suas 

estórias encontram sentidos para fazer frente às violências historicamente 

impostas. Assim aconteceu com o pleito quilombola de Casca e de demais 

comunidades negras da região, que reivindicam respeito, espaços e a 

recuperação de terras que vem servindo aos monocultivos de arroz.  

 Na Lagoa uma mobilização comunitária que envolveu os nativos, novos 

moradores e veranistas denunciou a destruição dos ambientes de vida por 

intervenções como represas e bombas de água para a rizicultura. Realizadas à 

revelia  por grandes fazendeiros causaram danos aos peixes e à dinâmica 

hídrica, expondo a comunidade à enchentes e invasões de areia.  

 Estas intervenções expressam uma relação singular com o ambiente da 

Lagoa uma vez que parecem se impor e criar um novo ritmo exigindo aderência 



a ele. Agem sobre a constituição das paisagens, da memória e dos projetos de 

futuro.  

 O trabalho nos arrozais e o cultivo de arroz na chácara sempre configurou 

meio de vida para os casqueiros e casqueiras e também envolveu os nativos da 

Lagoa. Constituiu-se um saber do arroz. Fruto da experiência prática de seu 

cultivo se traduziu em estratégia para realização de projetos familiares como o 

acesso a educação técnica e universitária, à energia elétrica e a construção de 

casas.  

 Como destaca Ingold (2012: 82) “conhecer e mover-se são inseparáveis”. 

Então, quais as possibilidades para movimentar-se e seguir conhecendo no 

contexto de projetos que são ostensivamente impostos sobre as paisagens? 

Esta é uma questão pertinente aos coletivos e que permanecerá aberta.  

 

Apontamentos finais para novos começos 
 

Os ancestrais ao interagirem com seus ambientes deixam marcas, pistas, 

que são reconhecidas pelas gerações seguintes, orientando a atenção de seus 

sucessores para uma determinada atividade socialmente relevante que será 

aprendida e transformada continuamente. As histórias contadas e as percepções 

da paisagem são, então, entendidas como formas dinâmicas de conhecer, frutos 

de um contínuo engajamento prático e perceptivo no ambiente ao longo do 

tempo. Esta ideia contempla a constante criação de novas habilidades e 

conhecimentos entre uma geração e outra, diferentemente de uma ideia de 

transmissão de representações sobre o mundo enquanto conhecimentos 

acabados.  

 O aprendizado é, então, entendido de maneira relacional, sendo 

promovido pelas experiências práticas em contextos específicos, e não 

transmitido independente das experiências prévias e atuais dos indivíduos.  

 Estórias, práticas, habilidades, tarefas. Uma pluralidade de formas de 

engajar-se no ambiente e produzir paisagens.  As relações ecológicas entre 

pessoas, plantas, ovelhas, ventos, areias, e outros seres e componentes não-

humanos   articulam pertencimentos e ancestralidade eclodindo em diferenças 

usualmente ignoradas por concepções objetificadoras da paisagem. Desta 



forma, os engajamentos produtores de paisagem articulam-se a dimensões 

políticas da vida humana. 

 As moções de affordances, organismo+ambiente e paisagem incorporada 

instigam um envolvimento etnográfico que permita aos pesquisadores um 

engajamento nos fluxos da vida experienciados pelas coletividades com as quais 

escolheram conviver por um tempo. Um pesquisa etnográfica, neste sentido, se 

insere num fluxo de vida que não tem começo nem fim. Movimentando-se nele 

seguimos trajetórias de crescimento amparadas em nossas relações com tudo 

que nos cerca e nos constitui.  
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