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Dedicamos

aos assistentes de campo 
vítimas da Covid,

com nosso carinho, respeito 
e saudades eternas. 
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Em 2021, o tema central da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia 

– SNCT foi a “Transversalidade da ciência e tecnologia e inovações para o 

planeta”. 

Em consonância, Governo do Estado do Amazonas, por meio da 

Fundação de Amparo à Pesquisas do Estado do Amazonas – Fapeam lançou o 

Programa de apoio à Popularização da Ciência, Tecnologia e Inovação – POP 

C, T&I sendo um dos objetivo específicos, valorizar ações de comunicação 

da ciência que estimulem práticas interdisciplinares, multidisciplinares ou 

transdisciplinares.

O tema SNCT e os objetivos do programa POP C, T&I vieram de 

encontro com um desejo de longa data da equipe organizadora desse evento 

em promover o intercâmbio entre os assistentes de campo, estudantes, 

pesquisadores e representantes de diversos setores da sociedade, permitindo 

um amplo diálogo e registros de suas atuações, buscando estratégias que 

visem demonstrar a demanda por políticas públicas para a valorização dos 

saberes e ações de transversalidade dos assistentes de campo na ciência, 

tecnologia e inovações da Amazônia. Assim, nasceu a proposta do presente 

evento.

O ‘‘I Encontro sobre popularização da ciência em ecologia na 

Amazônia: papéis dos assistentes de campo na ciência’’ foi um evento 

financiado principalmente pelo Edital Fapeam N.º 003/2021 - POP CT&I e  

por apoiadores do setor privado. Ocorreu no período de 13 a 17 de novembro 

de 2021, no formato híbrido, ou seja, os convidados e a equipe organizadora 

estiveram presentes no Prédio do Programa de Pós- Graduação do Campus 

III do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia – Inpa e as apresentações 

foram transmitidas via plataforma Zoom aos participantes inscritos no 

evento com o apoio da equipe da Rede de Mulheres Índígenas do Estado do 

APRESENTAÇÃO



I ENCONTRO SOBRE POPULARIZAÇÃO DA CIÊNCIA EM ECOLOGIA NA AMAZÔNIA

11

Amazonas Makira E’ta.

O evento foi aberto a toda sociedade e teve o objetivo de promover a 

divulgação e a valorização dos trabalhos dos assistentes de campo na ciência, 

principalmente na realidade amazônica.  As atividades foram programadas 

no formato de mesas redondas, rodas de conversa e visitas ao Musa, ao 

Bosque da Ciência e às Coleções Biológicas: Herbário, Peixes, Aves e Insetos. 

Participaram como palestrantes do evento assistentes de campo, 

como mateiros(as), parataxônomos(as), apoiadores(as) de logística de campo, 

motoristas, pilotos, práticos, cozinheiros(as), representantes de povos 

indígenas e demais assistentes.

Os Anais são compostos pela programação, resumos das palestras ou 

das histórias contadas, apresentação, premiação do Prêmio Úhuri e galeria 

de fotos dos melhores momentos. 

Equipe organizadora
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Os Cientistas Invisíveis

Hoje em dia existe muita discussão sobre quem tem direito de 

participar de trabalhos científicos como autores e, muitos periódicos 

científicos, exigem que as contribuições dos autores sejam explicitadas 

nos trabalhos. Isso reconhece que ciência raramente é feita por indivíduos 

trabalhando sozinhos e que as descobertas mais importantes são resultantes 

de trabalho em equipe, cada participante contribuindo em alguma coisa 

única. 

Quando estou pensando sobre autoria, muitas vezes eu me pergunto 

“E se esta pessoa não estivesse na equipe?” Geralmente, eu posso pensar em 

outro pesquisador para identificar os organismos, fazer as análises químicas 

ou conduzir as análises estatísticas. Essas contribuições são importantes, 

mas facilmente substituíveis. No entanto, encontrar alguém com décadas de 

experiência em história natural e conhecimento da região, necessárias para 

coordenar as atividades de campo, normalmente é muito difícil. 

Muitas dessas pessoas, que são tão essenciais para a ciência ecológica 

na Amazônia, estão chegando à idade de aposentadoria e eu temo que nós 

não tenhamos este elemento crítico no futuro. Para atrair novos assistentes 

de campo na Amazônia é essencial que as pessoas de campo recebam seu 

devido reconhecimento e espero que o evento seja o começo desse processo.

William E. Magnusson (Bill)

PREFÁCIO
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INTRODUÇÃO

“Quando você trabalha no lado científico não pode 
ter erro. Não podemos passar informação errada,  se 
não, os trabalhos de mestrado e de doutorado vão ser 
estragados, a gente leva muito a sério nosso trabalho...”. 

(Sr. José Edmilson da Costa Souza –  Parataxônomo)

A confiabilidade nas relações de pesquisa consiste em uma das 

premissas do trabalho científico. A consciência dessa necessidade fica clara 

na fala do Sr. Edmilson Souza, parataxônomo, durante o “I Encontro sobre 

popularização da ciência em ecologia na Amazônia: Papéis dos assistentes 

de campo para a ciência” onde foram discutidas questões como o papel, o 

lugar e a importância do conhecimento e dos saberes dos assistentes de 

campo na produção da ciência na Amazônia. 

Pensar na importância e no papel desses agentes sociais 

que, com suas técnicas, habilidades e tipos de conhecimento, 

historicamente negligenciados e, muitas vezes, invisibilizados no 

processo de construção do saber científico, é trazer à tona que a 

ciência, apesar de toda tentativa de “purificação” (ex. exclusão dos 

experimentos pilotos que não deram certo; exclusão dos materiais 

coletados que não estavam perfeitos; exclusão das expedições que 

não tiveram êxito, exclusão das dificuldades em campo, entre outros) 

é feita de trocas, mesmo que nos artigos, nas dissertações e nas teses, 

essas trocas e também, os desentendimentos e problemas, as histórias 

e as dificuldades desapareçam. Mas as histórias apresentadas nos 

resumos desse evento mostram que a ciência no campo não é feita 

sem elas. 

Papéis dos assistentes de campo para a ciência na 
Amazônia
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A proposta do evento foi pensar conhecimento como um produto 

de relações. De acordo com Latour (2001), a construção, a produção e 

a constituição do que chamamos de “conhecimento científico” se dá 

por meio da construção cultural e social de fatos que são observados 

e estão em constante transformação e que são estabelecidos por 

meio de de uma rede de aliados: cientistas, assistentes de campo, 

estudantes. Este conjunto é o que dá sustentação aos fatos observados 

e analisados nas bancadas, nas parcelas, nos laboratórios. Em se 

tratando da Amazônia, os principais “laboratórios” são as florestas, 

os rios, os picos as cavernas, as comunidades indígenas e ribeirinhas. 

Esse ambiente demanda, além da pesquisa em si, cuidados com perigos 

para evitar acidentes com animais peçonhentos, doenças tropicais, 

restrição alimentar, isolamento físico e digital, esgotamento físico, 

entre outros. Nos últimos anos, alguns trabalhos vêm problematizando 

e evidenciando a importância deste profissional (Alves-Melo 2021, 

Antunes 2015, Bezerra 2007, Costa 2021, Dantas 2012, Moreira 2002, 

Nakazono 2010) e a diversidade de condições jurídicas desses agentes 

nos institutos de pesquisa. 

O Governo Brasileiro se comprometeu a contribuir com os 17 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável - ODSs da Organização 

das Nações Unidas – ONU. Neste sentido, as demandas de valorização 

dos assistentes de campo na ciência recaem principalmente sobre 

os Objetivos 8 e 10: Objetivo 8 - Emprego decente e crescimento 

econômico e Objetivo 10 - Redução das desigualdades. Por outro lado, 

a Amazônia é protagonista quando se trata de alcançar os Objetivos 

13 - Ação contra a mudança global do clima e o 15 - Vida terrestre, 

o que evidencia a necessidade de fortalecimento da ciência local. 

Para tanto, não basta formar grupos de pesquisas com os melhores 

especialistas nas suas áreas, escolas e origens. 
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Na prática, não há como fazer ciência na Amazônia se não 

houver profissionais locais com conhecimento tácito da região, por 

exemplo:

- A habilidade de olhar o céu, sentir o vento e estimar quando, 

quanto e onde vai chover, para assim planejar as atividades naquele 

dia.

- A habilidade dos motoristas (toyoteiros) nas estradas de barro, 

na lama, nos buracos e nas pontes precárias.

- A habilidade dos práticos (pilotos) de embarcações para 

calcular com precisão o combustível para viagens de semanas pelos 

rios. E, quando imprevistos ocorrerem, ter a credibilidade da palavra 

para conseguir combustível emprestado, para devolver mais tarde.

- Os mateiros que vão à frente dos demais membros da equipe, 

apenas com um terçado (facão), abrindo trilhas e espantando os 

perigos da floresta como cobras, aranhas e escorpiões.

- Os que vão à frente e se deparam com as temidas casas de 

cabas (vespeiros), formigueiros e com outros animais, muitas vezes 

se ferem, mas mostram aos demais caminhos alternativos e mais 

seguros.

- A habilidade dos parataxônomos em reconhecer as plantas 

pelo seu “jeitão”, pela sua casca e folhas, pelo seu cheiro, pelo seu 

barulho.

- A habilidade dos cozinheiros e das cozinheiras na difícil missão 

de administrar os ingredientes com sabedoria, na ausência de energia 

elétrica, geladeiras, pias, fogões e dispondo de poucos utensílios.

- A segurança e o conforto emocional dos benzedores e pajés 

ao dialogar com a natureza e proteger a equipe, ao seu modo.

- A mão de pessoas que nos conduzem no escuro do mato, 

em dias de lua nova, de volta para o alojamento, guiadas pelos seres 

bioluminescentes da floresta.
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- A habilidade de assistentes indígenas em conseguir alimentos 

das florestas, quando imprevistos ocorrem no planejamento das 

excursões.

Em consonância com as ODSs, o Estado do Amazonas, em seu 

Plano Plurianual 2020-2023 se comprometeu a atuar fortemente em 

áreas como Inovação, Ciência e Tecnologia, Educação Transformadora, 

Meio Ambiente e Sustentabilidade, entre outros. A Fapeam vem 

lançando editais de financiamento, na busca de cumprir os objetivos 

propostos no Plano Plurianual, com estímulos à integração dos 

Grupos de Pesquisa da capital com comunidades rurais, caboclas e 

indígenas. No entanto, ainda há lacunas a serem preenchidas para 

o melhor cumprimento dos objetivos propostos, tanto pelo Estado 

como pelo País. 

Esperamos que este evento promova mais visibilidade e 

evidencie a importância do papel dos assistentes de campo para a 

ciência e para a construção do “conhecimento científico” para a 

Amazônia. 

Ana Carla Bruno & Noemia Kazue Ishikawa
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SOBRE O PRÊMIO ÚHURI

Inspirando-se no tradicional Prêmio Jabuti de Literatura, a comissão 

do evento idealizou premiar as melhores narrativas enviadas ao evento 

no formato de resumos. Inicialmente, decidiu-se colocar o nome “Prêmio 

Tracajá”, mas ao solicitar a confecção do troféu, em cerâmica, feita por 

mulheres artesãs do povo Wa’ikhana (Piratapuia), família linguística Tukano, 

houve uma divertida confusão em um diálogo por telefone entre os termos 

jabuti, tracajá, animal de casco (na língua portuguesa, falada pela Noemia que 

estava em Manaus), Úh e Úhuri (pela língua indígena, falada pela ceramista 

Suzana que estava em São Gabriel da Cachoeira). Ao fim, a ceramista, 

com pressa para encerrar a discussão e pegar a embarcação rumo a sua 

comunidade na região de Taracuá, disse que iria fazer um Úhuri. E foi assim 

que, ao invés, de ajustar o formato do troféu ao nome do prêmio, adequamos 

o nome do prêmio ao troféu. “Úhuri”, na língua Tukano, significa Jabuti. A 

língua tukano é uma das línguas indígenas cooficiais no município de São 

Gabriel da Cachoeira, AM.

Os requisitos avaliados para escolha dos premiados foram:

1) Originalidade;

2) Contribuição da narrativa para a valorização dos assistentes de

campo;

3) Contribuição para o desenvolvimento da ciência;

4) Contribuição à transferência de conhecimento para futuras

gerações. 
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Sobre a ceramista

Maria Suzana Menezes Miguel é do povo indígena Wa’ikhana 

(Piratapuia). Nasceu na comunidade de São Tomé, no baixo rio Uaupés. 

Atualmente residente no Distrito de Taracuá /Terra indígena Alto Rio 

Negro, munícipio de São Gabriel da Cachoeira, AM. Suas cerâmicas são 

bem conhecidas, comercializadas em lojas em São Gabriel da Cachoeira e 

enviadas para várias outras cidades do Brasil.

Suzana participa da Amirt - Associação das Mulheres Indígenas da 

Região de Taracuá, da qual foi presidente na gestão de 2016 a 2018. 

Troféu Úhuri 2021 em cerâmica Tukano

O grafismo que está nesta 
cerâmica tem significado de festa, 
celebração de um acontecimento 
importante. Segundo as artesãs: 
“este grafismo é usado por nós, 
povos indígenas do Alto Rio e 
Rio Waupes em momentos de 
celebração cultural.”



PROGRAMAÇÃO
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13 DE NOVEMBRO

09:00 - 10:00 /ABERTURA

Rita de Cássia Guimarães Mesquita 
Representante do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia – Inpa

William Ernest Magnusson (Bill) 
Coordenador do PPBio e Cenbam

Noemia Kazue Ishikawa 
Pesquisadora/Inpa e Coordenadora do Evento

10:40 - 12:00 /MESA REDONDA 1

Tema: As histórias por trás dos chocolates De Mendes 

Palestrante:
César de Jesus Moraes Mendes 

Diretor na De Mendes Indústria de Chocolates

Coordenação da mesa:
Noemia Kazue Ishikawa 

Pesquisadora/Inpa

14:00 – 15:30 /MESA REDONDA 2

Tema: História e desafios de parataxônomos na ciência da 
Amazônia
Palestrantes:
José Francisco Tenasol Andes Junior (Júnior) 

Assistente de campo (Mateiro)

PROGRAMAÇÃO
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Jânio Moura da Silva 
Assistente de campo (Mateiro)

Alindomar da Silva Lopes 
Assistente de campo (Mateira)

Coordenação da mesa:
Gabriel Salles Masseli 
Doutorando do PPG-Ecologia/Inpa

16:00 – 18:00 /MESA REDONDA 3

Tema: Narrativas indígenas na ciência da Amazônia 

Palestrantes:
Rosilene Fonseca Pereira (Rosi Waikhon) (Povo Piratapuia)
Doutoranda do PPG - Antropologia Social/UFSC 

Rosimeire Teles (Povo Arapaço)
Representante da Makira E’ta - Rede de Mulheres Indígenas do Estado do Amazonas

Coordenação da mesa:
Claudiane de Menezes Ramos (Povo Baré)
Doutoranda do PPG-Ciências do Ambiente e Sustentabilidade da Amazônia/Ufam

14 DE NOVEMBRO 

09:00 – 10:20 /MESA REDONDA 4

PROGRAMAÇÃO
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Tema: Histórias e desafios de expedições em áreas indígenas

Palestrantes:
Ismael Pimentel dos Santos (Povo Desano)
Agente Indígena de Manejo Ambiental – Aima

Luiz Carlos Mendes Cardoso (Povo Baré)
Turismólogo

Coordenação da mesa:
Tiara Sousa Cabral 

Docente do PPG-Genética, Conservação e Biologia Evolutiva/Inpa

10:40 - 12:00 /MESA REDONDA 5

Tema: Profissão Mateiro: desafios no cenário contemporâneo

Palestrantes: 
José Edmilson da Costa Souza 

Assistente de Campo (Mateiro)

Luis Felipe Costa 
Mestrando do PPG- Antropologia Social/Ufam

Coordenação da mesa: 
Katell Uguen 
Docente da Universidade do Estado do Amazonas - UEA

14:00 - 15:00 /RODA DE CONVERSA 1 – “CONVERSA REDONDA”

Tema: Histórias de assistentes de campo na Amazônia -  
“Perrengues e momentos Chibatas”

PROGRAMAÇÃO
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Palestrantes:
Sebastião Batista Sales (Sabá) 

Assistente de campo (Parataxônomo)

Jânio Moura da Silva 
Assistente de campo (Mateiro)

Alindomar da Silva Lopes 
Assistente de campo (Mateira)

José Edmilson da Costa Souza 
Assistente de campo (Parataxônomo)

José Francisco Tenasol Andes Junior (Júnior) 
Assistente de campo (Mateiro)

Mediador da Roda:
Gabriel Salles Masseli 

Doutorando do PPG-Ecologia/Inpa

17:00 - 18:00 /RODA DE CONVERSA 2 – “CONVERSA REDONDA”

Tema: Histórias de assistentes de campo na Amazônia -  “Perren-
gues e momentos Chibatas”

Palestrantes: 
Orlando dos Santos Silva 

Assistente de campo (Técnico e Motorista/Inpa)

César de Jesus Moraes Mendes 
Diretor na De Mendes Indústria de Chocolates

Ismael Pimentel dos Santos (Povo Desano)  
Agente Indígena de Manejo Ambiental – Aima

Luiz Carlos Mendes Cardoso (Povo Baré)
Turismólogo

PROGRAMAÇÃO
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Mediador da Roda: 
João Bosco Gordiano

Extensionista do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Susten-

tável do Estado do Amazonas - Idam

15 DE NOVEMBRO

Visita ao Museu da Amazônia – Musa

Organização da visita: 
Ruby Vargas Isla 

(Bolsista Fapeam - Edital Coleções Biológicas e Museus)

Monitor das trilhas: 
Valter Calheiros

Responsável das trilhas do Musa

16 DE NOVEMBRO

09:00 – 10:30 - Visita ao Bosque da Ciência

Coordenação da visita: 
Jucimara Gonçalves dos Santos 

Docente da Universidade do Estado do Amazonas – UEA

10:30 – 12:00 - Visita ao Herbário Inpa

Coordenação da visita: 
Jadson José Souza Oliveira 

PROGRAMAÇÃO
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Docente do PPG-Botânica/Inpa

14:00 – 14:40 - Visita à Coleção de peixes

Coordenação da Visita: 
Lucia Rapp (Curadora da Coleção de peixes)

Coordenadora da Coordenação de Biodiversidade – Cobio/Inpa

14:40 – 15:00 - Visita à Coleção de aves

Coordenação da Visita: 
Mario Cohn-Haft (Curador da Coleção de aves)
Pesquisador da Coordenação de Biodiversidade – Cobio/Inpa

15:30 – 16:30 - Visita à Coleção de insetos 

Coordenação da Visita: 
Francisco Xavier 

Técnico da Coleção de insetos – Cobio/Inpa

17 de novembro

09:00 – 10:00 - Homenagem aos assistentes de campo

Plantio de três mudas de Ipê-Amarelo (Handroanthus sp.) 
Em homenagem aos assistentes de campo em atividade
Em homenagem aos assistentes de campo aposentados
Em memória aos assistentes de campo falecidos

09:00 – 10:30 - Depoimentos dos participantes e demandas de políti-

PROGRAMAÇÃO
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cas públicas a valorização dos assistentes de campo

Convidados: 
Orlando dos Santos Silva 

Assistente de campo (Técnico e Motorista/Inpa)

Ismael Pimentel dos Santos (Povo Desano)
Agente Indígena de Manejo Ambiental – Aima

Luiz Carlos Mendes Cardoso (Povo Baré)
Turismólogo

Sebastião Batista Sales (Sabá) 
Assistente de Campo (Parataxônomo)

Coordenação: 
Ana Carla Bruno 

Pesquisadora da Coordenação de Sociedade, Ambiente e Saúde - Cosas/Inpa.

10:30 – 12:00 - Entrega de Prêmio Úhuri às melhores histórias.

Mariana Rabello Mesquita 
Técnica do Herbário Inpa – Cobio/Inpa

Apresentação especial do resumo intitulado “Paulo Boca: do ga-
rimpo à parataxonomia” 

Nory Daniel Erazo 
Técnico do Herbário Inpa – Cobio/Inpa

Apresentação especial do resumo intitulado “José Ferreira Ramos: 
uma vida dedicada às plantas”

Premiação dos resumos destaques

PROGRAMAÇÃO
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Autor: Orlando dos Santos Silva 
Título: “Trabalho em campo: coletas de piuns e fatos curiosos”

Autores: Jânio Moura da Silva e Alindomar da Silva Lopez
Título: “Conhecimento para a conservação ambiental e o futuro da 
sociedade”

Autor: Sebastião Batista Sales (Sabá)
Título: Uma vida dedicada à ciência na Amazônia

12:00 – 12:30 – Encerramento

14:00 – 16:00 - Visita ao campus da UEA

Coordenação da Visita: 
Fábio Bassini 

Docente da Universidade do Estado do Amazonas – UEA

PROGRAMAÇÃO
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Conhecimento para a conservação 
ambiental e o futuro da sociedade

Alindomar da Silva Lopez
Jânio Moura da Silva

Alindomar S. Lopez & Jânio M. da Silva

Sou morador da Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Rio 

Negro (RDS Rio Negro). Eu e minha família amamos a floresta e morar nela, 

viver dela, uma destas formas é auxiliando os cientistas em suas pesquisas, 

pois assim ajudo não só na busca pelo conhecimento, mas também para a 

conservação da floresta e dos animais.

A ciência me ajudou e minha família, pois os pesquisadores vieram e 

trouxeram conhecimento para nós e para meus netos, assim como condições 

para nós, meus netos já são “minipesquisadores”, pois já acompanham e 

auxiliam as pesquisas realizadas na RDS Rio Negro.

Temo pelo descaso com a ciência, pois se acabarem as pesquisas, 

isso irá acabar com a nossa profissão, que além de ajudar financeiramente, 

também traz conhecimento e espelha as crianças, como meus netos a 

procurarem estudo e aprendizado, com as pesquisas, nós aprendemos muito, 

por exemplo, apendendo a mexer e instalar armadilhas fotográficas para 

estudar os mamíferos, instalar redes de neblina para estudar as aves e os 

morcegos, realizamos coleta de solos. Mas também as pesquisas dependem 

de nós, pois aqui na RDS, nós damos o apoio às pesquisas de cada cientista 

que vem, ajudamos no que for preciso, por isso a necessidade de ter uma 

colaboração, formando uma grande equipe, para assim conseguirmos lutar 
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juntos pela conservação da natureza.

Nós amamos o nosso trabalho e acolhemos os pesquisadores em nossa 

própria casa, pois vemos a importância desse trabalho para a conservação da 

floresta e dos animais. Outra coisa que gostamos muito é de aprender o que os 

pesquisadores conhecem e ensinar aos pesquisadores o que nós conhecemos, 

assim sendo uma troca de conhecimentos, amizade mesmo. Uma coisa 

muito importante é aprender as coisas sobre os animais, por exemplo, eu 

tinha medo de cobras, mas acabei aprendendo com pesquisadores, até como 

pegar a cobra sem ela picar a gente. Então hoje em dia nós já sabemos como 

manusear as cobras caso seja necessário, identificar as cobras peçonhentas 

e não peçonhentas, conheci também sobre o animal que apareceu aqui em 

casa, e agora sei que é um Jupará. Essa troca de conhecimentos que nós temos, 

com o conhecimento que os pesquisadores do Inpa têm, é muito importante 

e precisa continuar existindo, pois só assim a floresta permanecerá de pé.

Palavras-chave: ciência; Inpa; meio ambiente; RDS Rio Negro. 

*Depoimento de Jânio Moura da Silva e Alindomar da Silva Lopez, 

por gravação de áudio na data de 11-11-2021 na Reserva de Desenvolvimento 

Sustentável do Rio Negro.

Alindomar S. Lopez & Jânio M. da Silva   
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Alguns ensinamentos dos assistentes de 
campo do Inpa

Charles Roland Clement

Quando fui contratado pelo Dr. Warwick E. Kerr para trabalhar no 

Inpa como assistente de pesquisa, as primeiras coisas que o Dr. Kerr pediu foi 

para eu aprender português e algo sobre a floresta. Assim, cheguei à Estação 

Experimental de Silvicultura Tropical no início de 1976. A floresta era toda 

verde! Com um pouco de marrom e cinza misturado – folhas secas, troncos e 

galhos. No primeiro dia, um dos auxiliares rurais (na terminologia de então) me 

levou para uma trilha na floresta. Mesmo não entendendo todo o português, 

ficou claro, na primeira caminhada, que tinha muitas tonalidades e texturas 

de verde, de marrom, de cinza e outras cores. Muitas folhas e cascas de 

árvores tinham nome e, quando tinham, também tinham usos, muitos usos. 

Nos próximos meses pedi a diversos dos auxiliares para me levarem ao longo 

das numerosas  trilhas  da  Estação,  até  aprender  alguns  nomes  comuns  

corretamente. 

Uma de minhas primeiras tarefas foi supervisionar a demarcação do 

limite norte da Estação, um trecho de 8 km entre a BR 174 e a ZF2, no limite 

com a Estação  da  Ceplac. Este  trecho atravessa campinarana, floresta de  

terra firme, floresta de baixio, num transecto de altos e baixos que mostra 

que esta região da Amazônia não é plana, com desníveis de 25 a 30 m entre os 

platôs e os baixios. A equipe de seis auxiliares rurais abria caminho ao longo 

Charles R. Clement
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da linha apontada pelo teodolito, cujo ocular embaçava com frequência, na 

umidade da floresta. Rapidamente os auxiliares me ensinaram que dava para 

usar três varas para manter a linha reta e que somente precisava verificar 

com o teodolito antes e depois de um baixio. 

Uma tarde, estávamos voltando de um dia de demarcação do limite e 

de repente o líder da fila mandou todos pararem. Aí, ele voltou alguns metros 

e pediu para eu ver uma cobra ao lado da trilha, um pouco a minha frente. 

Não vi nada. Tirei os óculos, limpei, e não vi nada. Tive que admitir que não 

vi. Aí, ele matou com seu terçado e a cobra tinha uns 2 metros! Não lembro 

o tipo, mas era venenosa e perfeitamente camuflada nas folhas secas no solo 

da floresta. Durante a parada para a cobra, recebi uma aula importante sobre 

como andar em trilhas na floresta: A primeira pessoa na fila acorda a cobra, 

a segunda pessoa geralmente escapa porque a cobra está decidindo se corre 

ou ataca, e a terceira pessoa leva a picada se a cobra decide atacar. Após esta 

aula, sempre procurei o 5º lugar na fila!

Quando comecei a andar em outras partes da Amazônia, fora da 

estação, sempre procurei levar um assistente experiente, um mateiro ou 

outro auxiliar que conhecia a floresta e as pessoas. Os mateiros da Divisão 

de Botânica foram especialmente experientes e procurados. Tive o prazer da 

companhia e experiência de Dionísio Coelho em expedições ao longo dos rios 

Negro e Solimões. Dionísio era uma enciclopédia de conhecimento sobre os 

jardins, roças, capoeiras e florestas ao redor das comunidades tradicionais 

que visitamos. Com Dionísio aprendi a identificar a maioria das fruteiras no 

famoso livro de Paulo Cavalcante: Frutas comestíveis da Amazônia. Dionísio 

também me ensinou que, se quiser conhecer mais frutas ainda, fale com as 

crianças. A criançada conhece todas as plantas comestíveis ao redor das 

casas de suas famílias, frutas que os pais conheciam, mas já esqueceram!

Na época, os auxiliares rurais das estações do Inpa também foram 

enciclopédias, pois a maioria migrou de comunidades tradicionais do interior 

Charles R. Clement
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onde haviam sido produtores rurais. Todo produtor rural tradicional tem 

abundante experiência no manejo e cultivo de plantas nos jardins, roças, 

capoeiras e florestas. Um dia, durante um intervalo na limpeza de um 

plantio novo na Estação Experimental de Fruticultura Tropical, estávamos 

conversando sobre castanha. Comentei que havia ouvido que castanheiras 

velhas cansavam e até pararam de frutificar. Vitor Cruz, que nasceu numa 

comunidade ao longo do rio Madeira onde tem muita castanha, confirmou 

e falou que o cansaço tinha cura. Na farmácia podia comprar pó de enxofre. 

Bastava abrir um pequeno furo na casca da castanheira e colocar um pouco 

de enxofre encostado no câmbio, tomando o cuidado de tampar o furo após 

colocar o enxofre. Vitor falou que no próximo ano a castanheira iria voltar a 

produzir normalmente, pelo menos por alguns anos. Acontece que enxofre 

é um elemento essencial em dois aminoácidos, metionina e cistina, que 

são partes da proteína nas sementes. Já que a castanha é rica em proteína, 

quando se coleta muita castanha durante a safra, o resultado é exportar 

enxofre do castanhal, que eventualmente reduz a produção. Ai, o enxofre na 

casca era uma forma de “adubação” muito eficiente. Uma coisa curiosa que 

Vitor não falou é que esta “adubação” da castanheira com enxofre também 

reduz a concentração de selênio na semente, porque enxofre e selênio são 

elementos da mesma coluna da tabela periódica. Ou seja, na ausência de 

enxofre, a castanheira absorve selênio. Em baixas concentrações, selênio é 

um importante micronutriente, especialmente para homens, mas pode ser 

tóxico em altas concentrações.

Daria para contar mais histórias, pois minha interação com os 

auxiliares e mateiros ao longo dos anos foi rica – mais para mim do que 

para eles. Para mim, é claro que os assistentes também são professores, 

se a gente escuta. Quanto mais tradicional ou indígena, melhor, pois elas 

e eles têm uma vivência com as florestas e outras paisagens amazônicas 

que é tão ou mais rica que os livros em nossas bibliotecas. Combinar este 

Charles R. Clement
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conhecimento tradicional com nosso conhecimento científico enriquece 

nossa interpretação de todo aquele verde que tem a nosso redor nas florestas 

que ainda sobram na Amazônia. 

Palavras-chave: mateiros;  silvicultura;  frutas amazônicas.

Charles R. Clement
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Erica D. Lima

A força da mulher no campo

Erica Dantas Lima

Em fevereiro de 2019, quando me veio o convite pra participar da 

expedição como cozinheira na Serra do Apiaú, no município de Iracema em 

RorAima, eu pensei e disse: — Bom! É um novo desafio, imagina só cozinhar 

pra 25 pessoas por 17 dias, na base da lenha, porque não haveria fogão. Veio o 

medo, porque até então, eu cozinhava apenas para mim e meu filho, mas 25 

pessoas com gostos divergentes era um grande desafio. Não era abrir trilha, 

colocar rede de neblinas, ou fazer taxidermia. Era a arte de cozinhar. 

Lugar lindo, cheio de coisas lindas, nossa segunda base ficava a 1500 

metros de altitude, pra base foi primeiro uma leva de pessoas pra organizarem 

o acampamento, abrir trilhas pras coletas, fazerem observações. Na segunda 

leva de pessoas, chega uma mulher loira, de olhos verdes, mochilão nas 

costas, vermelha do calor, pronta pra subir até os 1500 metros. Os peões 

olhavam e conversavam entre si, falavam: — Rapaz, essa mulher aí vai ficar 

pra trás, vai ficar no meio do caminho, aguenta nada não. E eu só escutando, 

até ri sozinha, porque eu sabia que ela ia dar conta. Ela não precisou da ajuda 

de nenhum peão, subiu a serra com velocidade, em um caminho limpo e sem 

risco de se perder. E qual a surpresa deles? Eles ficaram de boca aberta pela 

força e resistência daquela mulher. Depois eu só escutava eles falarem: — 

Rapaz, tu viu a mulher, ela é valente mesmo, mais forte que muito peão aqui. 
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Pra mim como mulher fiquei muito orgulhosa, essa é a nossa força, somos 

mulheres fortes em campo, e em qualquer lugar que tenha espaço pra nós. 

Não somos um sexo frágil, nós lutamos e conquistamos.

Ao final dessa expedição eu fiquei muito feliz porque o desafio foi 

vencido com sucesso, fizemos uma grande expedição. 

Amizades foram feitas lá e permanecem até hoje.           

Palavras-chave: Serra do Apiaú;  cozinheira; resistência;  orgulho; desafio.

Erica D. Lima
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Fernanda L. de Oliveira & José S. Lopes 

Meu trabalho de assistente de campo com 
os pesquisadores do Inpa, eles aprendendo 

comigo e eu com eles

Fernanda Lopes de Oliveira 
José da Silva Lopes

Olá, meu nome é José da Silva Lopes, todos me chamam de Seu Zé, 

sou auxiliar de campo do Inpa, desde 2001, quando tive a oportunidade de 

trabalhar como auxiliar de campo com dona Albertina Lima a quem eu sou 

muito grato.  Trabalhei com um dos alunos dela, que infelizmente faleceu, 

que era o Marcelo Menin, com quem eu criei uma amizade muito grande, 

senti muito pela perda, mais uma das pessoas que eu preciso lembrar. 

O meu trabalho como assistente de campo é assim, com os jacarés 

pegamos o jacaré, levamos para o acampamento, fazemos lavagem estomacal 

neles, pra saber o que eles comem, e depois devolvemos ao local onde 

capturamos. No trabalho com peixes, pegamos os peixes e identificamos, e 

os que não identificamos vão pro Inpa para os profissionais identificarem que 

peixe é aquele.  No trabalho com as formigas colocamos os potes com álcool, 

para as formigas caírem dentro, pra fazer a coleta e identificar que tipo de 

formiga são. Com os quelônios pegamos, medimos o tamanho, a largura e 

soltamos onde pegamos, com o sarapó colocamos um chip e depois vamos 

com o detector saber onde eles estão. Pegamos novamente e vemos se é o 

mesmo que já colocamos o chip, fazemos a identificação e soltamos.

Trabalhei com o Douglas, pegávamos os poraquês colocávamos 

o chip e depois o detector com placa solar, pra quando o animal passar, 
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identificarmos o número do chip do animal. Também já trabalhei fazendo 

um inventário que era abrindo trilhas com o identificador, colocava placas 

nas árvores. Trabalhei com a Claudia Keller colocando areia de 500 em 500 

metros pra pegar pegada de animais, medir e identificar de qual animal era a 

pegada e passar para os alunos que muitos não tinham o conhecimento das 

pegadas dos animais, colocando câmeras pra registrar os animais passando, 

quais animais passavam pela área que estávamos. Esses são alguns dos 

exemplos de trabalhos que eu fiz ou faço.

O maior perrengue que eu passei em campo foi na BR 319, a gente foi 

trabalhar com jacaré.  Nesse dia, o carro quebrou e ficamos atolados. Mas foi 

um dos trabalhos mais bonitos que eu participei, os alunos que eu trabalhei  

foram  Pantio,  Elder, Liz, Eliza, Camile e Yanca, são pessoas muito boas, 

nunca tive problemas, sempre com respeito, profissionalismo e amizade com 

todos. Sempre trabalho com Jansen. Estava trabalhando com os alunos dele, 

são pessoas que sempre estão em contato comigo para estar em campo com 

eles, porque gostam do trabalho que eu faço com muito amor e dedicação, 

muita gratidão a todos, pela oportunidade de trabalhar com eles, e aprender 

sempre, eles comigo e eu com eles.

Quem me ajudou, escrevendo esse texto foi minha filha Fernanda.

Palavras-chave: BR319;  abertura de trilhas; quelônios; jacaré;  peixes.

José S. Lopes & Fernanda L. de Oliveira
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Mais do que leva-e-traz: um auxiliar ativo 
na pesquisa

Francisco Marques (Flechinha)

Eu, Francisco Marques, conhecido como “Flechinha’’, venho relatar  

um  pouco  do  reconhecimento  que  tenho  sobre pesquisa. Eu me identifico 

como mateiro.  O mateiro no ramo da pesquisa não é aquele que simplesmente 

leva e traz o pesquisador ao mato: ele auxilia o pesquisador no seu trabalho 

de campo. 

Vou falar um pouco dos muitos trabalhos que fiz em benefício 

da ciência: eu já trabalhei com rede - com ave e também com morcego -, 

trabalhei na área da botânica com palmeiras, com peixe em igarapé, com 

roedores, mamíferos e lagartos. 

Trabalhar no mato para mim é uma coisa maravilhosa, não troco por 

nenhuma sala com ar-condicionado. 

Eu já fui mordido de cobra, tucandeira, escorpião, mas tudo numa boa. 

Apesar disso, no mato tem muitas coisas boas, um exemplo:  as excursões 

que a gente faz onde conhecemos muitas pessoas, tanto brasileiros, como 

americanos, canadenses, ingleses, mexicanos, enfim, de todo canto do 

mundo. 

Vou falar de uma excursão que fiz no Rio Jaú. Nós éramos 10 pessoas, 

foi uma excursão de 20 dias. Lá nós trabalhamos tanto mamíferos como 

roedores e uma das coisas mais maravilhosas foi uma coleta de uma mucura 

Francisco Marques
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que ainda não tinha registro em solo brasileiro, só na Venezuela. Isso para 

mim foi um momento muito especial, quando eu cheguei com essa coleta. 

Aqui no mato nós trabalhamos conversando sobre diversos assuntos. É um 

trabalho um pouco cansativo, mas também muito gratificante, você tanto 

aprende como ensina. Trabalhar com pesquisa não é para quem quer, e sim 

para quem gosta, porque não é fácil. 

Palavras-chave: mateiros;  auxiliar de pesquisa;  Rio Jaú.

Francisco Marques
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Um encontro com o chullachaqui* em 
Madre de Dios, Peru?

Germán Heber Correa Núñez

Sou biólogo, professor da escola profissional de Engenharia Florestal. 

Com um grupo de alunos, como auxiliares de campo, fizemos uma saída ao 

campo na região de Madre de Dios-Peru, para identificar árvores de grande 

porte que possam ser criadouros de larvas do mosquito da febre amarela 

Haemagogus janthinomys, em uma área que anteriormente foram coletados 

espécimes adultos do mosquito durante um surto de febre amarela. Fomos 

cinco pessoas: um casal, Juan e Celia; Narda, Eduardo e Javier. Até certo 

ponto entramos na trilha com a ajuda de uma motocicleta. Como responsável 

pelo grupo, eu estava caminhando na frente da trilha. Ao voltar por uma 

velho caminho de mata, passei evitando uma vegetação situada na beira do 

caminho, o Eduardo, que vinha atrás de mim, disse: “Professor, viu a jiboia 

que estava ali?” Voltei e observei uma jiboia esmeralda de tamanho médio 

(Corallus caninus). Juan a capturou e colocou em uma sacola de pano para 

trazê-la até a cidade. Enquanto descansava no centro “Pancho Lima”, local 

onde se coletam castanhas (Bertholletia excelsa), Juan e Celia discutem e 

depois Juan diz a Celia: “Ele está avançando com Narda, depois vou buscá-los 

e pegá-los em “Filadélfia” (outro centro de castanheiras). 

Celia  e  Narda  avançam  pela  estrada,  e  depois  de  um  tempo  Eduardo e 

Javier vão embora, Juan segue na motocicleta e por último eu vou. Eu continuo 

Germán H. C. Núñez
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Germán H. C. Núñez

avançando e não consigo encontrar ninguém na estrada. Finalmente chego 

em Filadélfia e pergunto ao Ulises, o dono: “cadê os alunos?”, E ele responde 

“ninguém veio professor”, e como o homem é um brincalhão pensei que fosse 

uma brincadeira. Corri para o riacho com a ideia de que os alunos estariam lá, 

mas não havia ninguém. Quando voltei do riacho, vejo os três alunos vindo na 

mesma motocicleta, assustados, e Juan me diz: “Professor, não encontrei as 

meninas”. Eu digo a ele: “elas se perderam.” A essa altura, eram 17:00 h, perto 

do pôr do sol. Decidimos ir procurá-los, dizendo a Javier para armar sua 

barraca na beira do caminho e passar a noite lá. Em seguida, Juan, Eduardo e 

eu percorremos o caminho de volta ao ponto onde deixamos os alunos, com 

duas lanternas e nossas mochilas. Juan estava quase correndo, preocupado 

com a Célia, Eduardo ia atrás dele, e finalmente eu, com a outra lanterna. À 

medida que escurecia, eu me orientava menos, por isso demorei um pouco 

para chegar ao acampamento de Pancho Lima, onde encontrei os quatro 

alunos quietos (parece que haviam discutido). Juan me disse: “Professor, 

vamos voltar”, e eu disse:” Não, já é tarde, melhor amanhã, é só passar a 

noite aqui”. Como Juan me explicou, Célia e Narda haviam passado por outro 

caminho e passado por uma poça de água, aparentemente elas teriam ficado 

muito assustadas. Durante a noite, Narda começa a ter pesadelos dizendo 

“Não quero ir, não quero ir”. Juan me diz que tenho que tranquilizá-la, e tirou 

uma garrafa que tinha uma maceração alcoólica de Ruta graveolens (arruda) 

para cheirar, além de fazer cigarros com papel e fumaça e orações, soprando 

e jogando a fumaça no rosto de Narda. Narda, se acalma um pouco, volta a 

dormir, mas depois de um tempo ela acorda abruptamente e empurrando–

nos com força olhando para a floresta, ela queria sair, repetimos a aplicação 

de arruda, tabaco e orações. Depois de um tempo, Narda nos diz: meu pai 

está chegando, quero ir para vê-lo. Já era 21 horas e era impossível para o pai 

dela (que morava em Puerto Maldonado) vir só para ver a filha. Eu disse: “diga 

ao seu pai qual é o nome dele”, ao que Narda responde “como vou dizer ao 



PAPÉIS DOS ASSISTENTES DE CAMPO NA CIÊNCIA

44

Germán H. C. Núñez

meu pai qual é o nome dele?” Eu disse a ela energicamente: “Diga a ele, papai, 

qual é o seu nome?” Depois que Narda repetiu essa pergunta várias vezes e 

não obteve resposta, ela ficou triste e disse: “meu pai foi embora”. Depois 

de um tempo, ela diz novamente: “Há uma criança sozinha no mato, vou 

vê-la.” Nós a ignoramos e depois de um tempo ele disse novamente, em tom 

triste: “o menino foi embora”. Decidimos não deixá-la dormir, para que seu 

pesadelo não voltasse. Nós batemos no seu rosto para impedi-la de dormir 

até o amanhecer. Então voltamos para a Filadélfia, mas quando ela voltava, ela 

sempre olhava para trás, como se quisesse voltar. Já em Puerto Maldonado, 

sua família a levou a um curandeiro para tirar aquele desconforto. A jiboia foi 

jogada na floresta pensando que lhes trouxe azar. 

Palavras-chave: Amazônia; estresse pós-traumático; reações paradoxas.

*criatura mítica da selva amazônica peruana, de estatura baixa e que 

possui pernas de diferente tamanho.
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Pesquisador indígena e Aima do rio Tiquié, 
Terra Indígena do Alto Rio Negro

Ismael Pimentel dos Santos

Eu sou Ismael, um Agente Indígena de Manejo Ambiental (Aima). Meu 

nome tradicional em Desano é Umusi, moro na comunidade Santo Antônio, 

no distrito de Pari-Cachoeira, Município de São Gabriel da Cachoeira, AM. Eu 

pesquisei o ciclo anual das constelações como Aima do Rio Tiquié e do Alto 

Rio Negro, em 2009. Estão publicados nas revistas Aru: revista de pesquisa 

intercultural da bacia do rio Negro, nos volumes 1, 2 e 3.

A pesquisa com conhecedores de ciência indígena têm o mesmo 

valor da ciência dos não indígenas. Pesquisamos a cultura, a habitação e a 

alimentação, cuidando da fauna e flora para repassar para as futuras gerações 

a nossa ciência dos povos indígenas em nossas línguas.

Com o aumento da população, está tendo escassez de peixes. Nós temos 

terra livre, mas por causa das mudanças do clima, alguns de nós perdemos 

nossas plantações na roça.  As doenças também chegaram ao nosso povo. E 

como vamos superar através do benzimento, remédios tradicionais e ervas 

medicinais? Por isso, nós pesquisadores reunimos os conhecedores e pajés 

Yepamasã do rio Tiquié para saber o que está acontecendo e como vamos 

enfrentar.

E outra coisa importante é que pessoas do governo municipal, estadual 

e federal não reconhecem nossas pesquisas indígenas. Nós pesquisadores 

Ismael P. dos Santos
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Aimas queremos a certificação pelos 16 anos de pesquisas com apoio do 

Instituto Socioambiental (ISA). Éramos sete Aimas e agora somos em 22 

Aimas. Antes a bolsa era de 400 reais e agora recebemos 500 reais, mas para 

um chefe de família o valor não dá para sustentar nossa família. Precisamos 

de mais apoio.

Eu também sou benzedor.  Por isso, eu não me alimento de comida 

assada, gordurosa e de bebidas quentes. Só alimentação fria para não 

prejudicar a minha vida e a dos outros. Também não temos relacionamento 

conforme recomendação dos pajés por um tempo certo de um mês ou mais. 

O conhecedor tem suas práticas, primeiro faz a proteção em si mesmo. 

Quando uma mulher ou um homem tem um sonho ruim e revela o sonho, o 

benzedor interpreta o sonho e faz a cerimônia de benzimento para proteger 

a pessoa. Algumas vezes a doença não tem cura através do benzedor. Então, 

a outra forma é convidar o pajé para fazer outra cerimônia para melhor a 

vida da pessoa doente e fortalecer o benzimento. 

Quando os benzedores não seguem a recomendação e ficam 

doentes, não têm remédios dos brancos que cure, só o pajé pode curar.  Nas 

cerimônias usamos várias peças sagradas, que só o pajé, o chefe da casa do 

saber e o benzedor podem tocar. Meus avôs me contavam que, no passado, 

os europeus levaram algumas peças para a Alemanha. Em 2018, eu e outros 

três Aimas fomos convidados para visitar o Museu de Berlim. Eu sofri muito 

no avião, não entendia a fala da aeromoça, rezava mas não chegava logo, a 

comida era estranha, bebi vinho branco, passei frio, o banheiro era muito 

pequeno, fiquei no banco do meio e não podia sair. Não consegui ligar os 

filmes, fiquei só olhando o mapa, sabia que estava voando bem alto, mas 

não sabia que estava em cima do oceano. A descida foi rápida, achei que 

o avião ia cair e eu ia morrer, aí rezei mais ainda. Deu certo, cheguei vivo! 

Conheci a França e a Alemanha. Lá apresentamos nossas pesquisas sobre o 

ciclo anual. Também vimos as peças sagradas das cerimônias dos povos do 

Ismael P. dos Santos
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Alto Rio Negro. Eu fiquei triste porque nossas peças estavam lá, tão longe. 

Mas deixamos com eles, porque o pajé fez uma cerimônia e nós trouxemos 

o poder delas conosco.

Eu agradeço esse evento do Instituto Nacional de Pesquisas da 

Amazônia (Inpa) que está tentando dialogar entre as pesquisas dos indígenas 

e não indígenas. Dessa vez, eu peguei carona na voadeira com um parente, 

para sair de minha comunidade e chegar em São Gabriel da Cachoeira, foram 

dois dias de viagem. Depois, esperei dois dias até chegar o dia da passagem 

que a Dra. Noemia mandou, fiquei na casa do meu irmão. Eu fui para o 

aeroporto às 9:00 de carona com o carro do ISA. O avião deveria sair às 11:15, 

mas só chegou às 13:00. Viajei com o Luiz Carlos e chegamos em Manaus às 

15:30, com muita fome. Fiquei feliz quando vi Tiara e Jadson me esperando no 

aeroporto, com o meu nome escrito em um papel. Aí eles me levaram para 

almoçar. Isso foi chibata!

 Muito obrigado.

Palavras-chave: benzedor; pajé; ciência dos indígenas.

Ismael P. dos Santos
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Ajudantes de campo: A engrenagem que 
gira a pesquisa brasileira – Roberto Stoffel 

– Amazônia Meridional

Janaina da Costa de Noronha

Janaina C. de Noronha

Quando pesquisadores de vários Biomas brasileiros se encontram, 

às vezes, conversam sobre as dificuldades que enfrentam em campo. E é 

comum a Amazônia ficar no topo desse disputado ranking de adversidades. 

ResumIdamente podemos dizer que para fazer pesquisa na maior Floresta 

Tropical do mundo você precisa enfrentar a água. A que cai do céu, a que 

fica nos córregos (logo, dentro das suas botas), a que sai dos seus poros e às 

vezes aquela que escorre dos seus olhos.

Nesse cenário, muitas vezes hostil, conheci meu ajudante de campo 

Roberto Stoffel, um sitiante catador de castanhas que escolheu Cotriguaçu 

(MT) para seu lar e de sua família: sua esposa Claudia e seus dois filhos. 

Cheguei na Fazenda São Nicolau em 2010, no início de meu mestrado com 

o intuito de realizar o levantamento de espécies de anfíbios nas parcelas 

PPBio. Na bagagem uma lanterna de cabeça e muitas inseguranças. 

Hoje vejo que tive muita sorte de ter tido Roberto como parceiro de 

campo, além de me ajudar com a localização das parcelas, me ajudava nas 

coletas, me falava o nome popular das espécies de plantas e animais e tinha 

um dom incrível de saber onde os Leptodactylus estavam (sim... ele sabia 

o nome das espécies). Aprendi com ele que para tudo há uma solução em 

campo, aprendi o que é seguro e o que não é. Ele me viu chorar e chorou de 

rir quando cai no córrego atravessando por um tronco.
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Com o tempo, Roberto passou de um simples ajudante de campo para 

um integrante imprescindível durante as campanhas do PPBio Amazônia 

Meridional, não só ajudando a mim, mas a uma série de pesquisadores, 

inclusive de fora do Brasil. Passou a ser conhecido em outras Universidades, e 

muitos pesquisadores acreditavam tanto em seu trabalho que lhe confiavam 

a liderança na realização de coletas, assim economizando muito tempo e 

recursos.

Durante meu doutorado, em 2015, trabalhei com anfíbios de dossel, e lá 

estava ele montando o rapel para que eu conseguisse instalar sítios artificiais. 

Sim, ele tinha mais essa habilidade, adquirida ajudando pesquisadores a 

coletar flores da Castanha do Brasil e, depois, colaborando em pesquisas 

com ninhos de Harpia.

Provavelmente, Roberto participou das coletas de mais de 100 

pesquisadores ao longo desses anos  e hoje trabalha além de tudo como guia 

turístico, levando turistas para conhecer nossa biodiversidade e gerando 

riqueza para sua comunidade valorizando a floresta em pé. Ajudantes de 

campo são parte essencial das engrenagens da pesquisa no Brasil. Posso 

dizer com toda certeza que Roberto me ajudou a defender meu mestrado 

e meu doutorado e, acima de tudo, e mais importante: ajudou o mundo a 

conhecer um pouco mais dessa região tão pouco estudada e já tão ameaçada 

que é a Amazônia Meridional. 

Palavras-chave: Anfíbios;  amizade; sustentabilidade.

Janaina C. de Noronha
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Importância dos assistentes de campo 
na formação de recursos humanos em 

Entomologia Médica na Amazônia

Jansen Fernandes Medeiros

Jansen F. Medeiros

Logo após chegar a Manaus, em 1996, para cursar o Mestrado em 

Entomologia no Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa), tive o 

prazer de conhecer os técnicos Ulysses Carvalho Barbosa e Orlando dos 

Santos Silva, os quais eram assistentes de campo do Laboratório de Filarioses 

e Vetores ligados a Coordenação de Pesquisas em Saúde, coordenado pelo Dr. 

Victor Py-Daniel, ambos com experiência de mais de 20 anos desenvolvendo 

atividades de apoio a pesquisa na Amazônia. Com eles, tive a oportunidade 

de participar de várias expedições na Amazônia, com destaque para aquelas 

realizadas na área indígena Yanomami, região do baixo e alto rio Solimões, 

rio Purus, rio Negro e rio Juruá. 

As expedições para área Yanomami/Roraima iniciaram ainda em 1996 

e foi através da convivência com essa equipe que reconheci a importância 

dos técnicos no desenvolvimento dos trabalhos de campo. Ulysses tinha 

grande experiência e conhecimento sobre a região e sobre as metodologias 

de coletas dos principais grupos de insetos de importância médica e fauna 

associada. Além disso, era fundamental na logística de deslocamento para 

campo, a qual exigia muito cuidado e experiência. 

Durante as expedições para a área Yanomami, fazíamos inicialmente 

um deslocamento por meio de transporte terrestre na BR 174, entre 

Manaus/AM e Boa Vista/RR. Algumas vezes, nos deparávamos com grandes 
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atoleiros, que atrasavam em horas, ou mesmo em dias, as expedições. Em 

algumas situações, não havia condições favoráveis de prosseguirmos. Em 

seguida, quando chegávamos a Boa Vista, o segundo trecho era feito em 

aviões monomotores para diversas áreas, que conduzia no máximo seis 

pessoas e uma carga reduzida.  Na área Yanomami, no dia a dia de trabalho, 

Ulysses e Orlando eram fundamentais no deslocamento entre as malocas, 

às vezes levavam de dois a três dias de caminhadas na floresta, faziam 

georreferenciamento das comunidades indígenas como também buscavam 

os criadouros de simulídeos, vetores de oncocercose em igarapés e rios. 

Sempre com muita experiência na parte da logística, no diálogo e 

articulação com os indígenas, no conhecimento dos rios, da vegetação, na 

abertura de trilhas, no cuidado da alimentação e sempre atentos em proteger 

a equipe de alguma adversidade. Orlando tinha bastante experiência nas 

coletas exaustivas de simulídeos (borrachudos e /ou piuns), que eram feitas 

ao longo do dia (6:00-18:00), em alguns locais chegávamos a coletar mais de 

4 mil insetos/dia. Em seguida, Ulysses fazia a identificação e separação das 

espécies in loco utilizando um estereomicroscópio solar. 

No laboratório, continuavam as atividades complementares de 

campo, uma delas era dissecção dos milhares de simulídeos coletados 

e, posteriormente, a leitura das lâminas para observação de filárias. O 

trabalho era mais minucioso, pois demandava uma habilidade em dissecção 

e observação da presença do parasito nos músculos torácicos e aparelho 

bucal dos insetos.

O conjunto dessas atividades e a integração das equipes de campo e 

laboratório geraram teses, dissertações, artigos científicos, descobertas de 

novas espécies para ciência, a exemplo de Simulium ulyssesi em homenagem 

a Ulysses C. Barbosa e Cerqueirellum pydanielli em homenagem ao Dr. Victor 

Py-Daniel, com um apoio valoroso dos assistentes de campo.

Palavras-chave: expedições; área Yanomami.

Jansen F. Medeiros
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Junior e Pinduca: em coleta de mosquitos 
da febre amarela na Reserva Adolpho Ducke

José F. T. A. Junior & Flamarion P. Assunção

José Francisco Tenasol Andes Junior (Junior)
Flamarion Prado Assunção (Pinduca)

— Eu sou Junior, eu sou mateiro e estou trabalhando na Reserva 

Adolpho Ducke, um dos maiores fragmentos urbanos do mundo. Estou do 

lado de suas árvores bem característica da Amazônia, a quinaquina e a 

canapanaúba. É muito raro ter uma ao lado da outra. Atualmente, estamos 

trabalhando com o mosquito da febre amarela. — Apresenta-se Junior.

— Subimos em uma plataforma a 6 metros de altura, começamos a 

coletar das 10 horas às 15 horas. Trabalho com o meu amigo Pinduca, mateiro 

experiente que trabalha com fauna e flora, especialista em repteis e trabalha 

há muito tempo com répteis, trabalha muito tempo com cobras, sapos. 

Também com ratos e várias coisas e a gente está aqui em pró à natureza, 

tudo para o bem estar da natureza. Hoje estamos fazendo esse trabalho aqui 

e amanhã vamos para outro campo. — Explica Junior.

— Estamos fazendo um trabalho com coletas do mosquito da febre 

amarela, trabalhando com macacos também. É um projeto que estamos 

trabalhando desde 2019. Eu e o meu parceiro Junior. — E é nós! Somos a favor 

da natureza, nada contra ela. — Apresenta-se Pinduca.

— As pessoas querem derrubar, nós temos o maior privilégio do 

mundo de estar aqui as 10 para as 10 da manhã respirando ar puro na maior 

reserva urbana do mundo. — Comenta Junior.
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— E é um trabalho com todo amor, um trabalho que fazemos por 

gostar, não só para ganhar diárias. Eu sou do interior, do interior chamado 

rio Igapó-açú, lá é uma RDS da comunidade. Foi lá na comunidade que o 

pessoal do Inpa me encontrou. Desde lá estou nessa reserva e para onde 

esses caras chamam a gente, a gente vai. Para qualquer lugar, para todos 

os locais, todos os países, onde tiver trabalho de pesquisas, se chamarem, a 

gente vai. —Declara Pinduca.

— Estamos aqui para trabalhar, obrigado! Até mais, bom dia! —

Despede-se Junior. 

Palavras-chave: rio Igapó-açú; trabalho em prol da natureza; macacos. 

*Depoimento enviado pelos autores por vídeo filmado no dia 3 de novembro de 

2021 na Reserva Adolpho Ducke.

José F. T. A. Junior & Flamarion P. Assunção
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Gratidão aos pescadores

Lucia R. Py-Daniel

Lucia Rapp Py-Daniel

Trabalho com os Pescadores do INPA desde que cheguei em Manaus 

em 1978.  Na sua maioria, os pescadores eram jovens como eu, alguns poucos 

mais velhos.  A experiência desses homens no campo não era apenas para 

armar redes de pesca, pilotar voadeiras, encontrar caminhos que nossos 

olhos não viam, mas entender os rios, as florestas, as águas e os peixes, 

entender as comunidades ribeirinhas.  

Esses homens também foram nossos professores, além dos 

credenciados nos cursos de pós-graduação do instituto.  Sem eles, muitas 

dissertações e teses teriam ficado muito prejudicadas.  

Eu, como aluna no início, e depois como pesquisadora, me sinto 

extremamente grata por ter tido a oportunidade de conhecer e trabalhar com 

Pescadores extraordinários como Carlos Sotero (Carlito), Agenor Negrão (in 

memoria), Roberval Pinto Sobrinho, Luis Cosmo, Francisco Fonseca e vários 

outros que já não estão entre nós.
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Morro Boa Esperança: Laboratório 
Ecológico a Céu Aberto no Centro Urbano 

de São Gabriel da Cachoeira- AM

Luiz C. M. Cardoso

Luiz Carlos Mendes Cardoso

O Morro Boa Esperança está localizado no centro da cidade de 

São Gabriel da Cachoeira, faz divisa com os bairros Boa Esperança, Nova 

Esperança, estrada Calha Norte, Bairro Santa Terezinha, Prefeitura do 

Exército e BR 307. As vias de acesso se dão por ruas e caminhos no entorno 

do morro.

História do Morro da Boa Esperança começa bem antes do dito nome, 

com nossos antepassados contando lendas que foram passados de pai para 

filhos até os dias de hoje. Para os povos indígenas, o morro é conhecido por 

outros nomes. A conservação histórica do lugar é muito importante para a 

comunidade local e está presente nos dias atuais, como castanheiras, plantas 

medicinais, cavernas, árvores nobres, lendas, grutas, igarapés, olho d’água e 

animais silvestres. 

O morro possui várias trilhas sendo a principal a prática de estudo, 

esporte, visita religiosa e turismo. A subida dura cerca de 20 minutos, tem 

210 metros de altura, a vista panorâmica do topo é uma das mais lindas de 

nossa região. De lá, podemos observar a serra da Bela Adormecida, ilhas, 

as corredeiras do Curucuí e Buburí, a praia, serra do Cabari e a cidade São 

Gabriel da Cachoeira. Continuando nossa caminhada pela mata podemos 

observar várias espécies de árvores como seringueira, tucumã e árvores 
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medicinais, como o muruchi, de onde é tirada a casca e é feito o chá para 

diarreias e cicatrizar feridas. A diversidade ecológica no morro é tão grande 

que podemos encontrar árvores nobres, como a madeira angelim, com mais 

30 metros de altura, muito cobiçada por madeireiro devido ao seu valor 

econômico. Muitas espécies de pássaros são observadas na trilha, mas a 

maior concentração é pela manhã, pelos horários das 6h às 9h. Nas trilhas 

das cavernas e paredões de pedras podemos encontrar casas de abelhas que 

ficam a mais de 20 metros de altura e lagartos de diferentes espécies que 

escalam os paredões. Descendo a trilha chegamos às cavernas e grutas onde 

podemos explorar cada canto e podemos nos surpreender com pequenos 

igarapés de água branca, mas não pode ser consumida pelos visitantes por 

causa das fezes dos morcegos que habitam nas escuridões das cavernas e 

podemos encontrar outros moradores que vivem no local como camarões, 

pequenos peixes, rãs e cobra muçum. Muitos visitantes nos perguntam 

como que eles chegam em certos lugares, pois seria impossível por não 

haver entrada de igarapés e ter apenas olhos d’água. Morcegos são atrativos 

principalmente para os biólogos que ficam impressionados com a quantidade 

morcegos que sobrevoam o local, a espécie é herbívora, mas todo cuidado 

ao entrar nas cavernas para fazer a visita é necessário, pois o morcego 

possui bactérias que podem se alojar no pulmão e sendo prejudicial, pode 

levar até à morte. Por isso, é essencial o uso de equipamentos de segurança, 

principalmente capacete e máscaras.

A hidrografia no Morro da Boa Esperança está em seu entorno e 

deságua em igarapés e lagos, e percorrem até o rio Negro. Olhos d’agua são 

fáceis de serem encontrados e são utilizados como biqueiras pelos moradores 

que moram por perto. Há grandes lagos no entorno do morro, muitos com 

várias espécies de peixes, muitas pessoas se arriscam a pescar neles, são de 

difícil acesso, a terra é muito úmida sendo arriscado para qualquer pescador 

que queira entrar no local.

Luiz C. M. Cardoso
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Nos dias de hoje, o Morro sofre por todos os lados e cada dia vem 

perdendo seu espaço por invasões e moradias irregulares, maioria em áreas 

de risco, como perto das cavernas onde é muito perigoso, as pedras podem 

rolar a qualquer momento. Um estudo feito por geólogos em vários pontos do 

morro alertam que pode haver deslizamento de terra e, com ela, podem vir 

pedras rolando com mais de mil toneladas, destruindo casas e matando civis. 

A defesa civil notificou os invasores, mas nada deu resultados e continuaram 

morando em áreas de risco e, cada vez, vem parecendo mais pessoas com 

suas moradias. O desmatamento tem crescido e muitas áreas do entorno 

do morro são abertas para fazer roças e carvões. O maior temor do poder 

público é a construção de casas morro acima, tornando-o uma grande favela 

no centro da cidade de São Gabriel da Cachoeira. 

O morro da Boa Esperança precisa urgentemente ser protegido, 

pois a cada dia vem perdendo sua área, e pra isso é preciso conscientizar a 

população e passar para as pessoas como é tão importante proteger o morro 

pois nelas estão nossas histórias e lendas. A sociedade tem que se envolver 

em programas de proteção do meio ambiente e conscientização por meio de 

palestras, eventos, reuniões e educação ambiental. Apesar do poder público 

ter organizado alguns eventos e projetos que direcionam para a proteção 

ecológica do morro, ainda não teve sucesso na sociedade civil. 

Eu sou guia, sempre que posso ajudo na limpeza de troncos e galhos 

que caem nas trilhas, recolho o lixo e levo turistas, pesquisadores, parentes 

e amigos para conhecerem o morro da Boa Esperança, com a esperança de 

que eles se encantem com a caminhada e a vista e mais pessoas passem a 

proteger o morro.

Palavras-chave: Morro Boa Esperança; meio ambiente; conservação.
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Mariana R. Mesquita

Paulo Boca: do garimpo à parataxonomia

Mariana Rabello Mesquita

Paulo Assunção nasceu em Marabá (Pará) em 1956. Na década de 1980, 

com seus 20 e poucos anos, foi trabalhar no garimpo de Serra Pelada (PA). 

Ainda tão jovem já havia vivido muita coisa, tinha muita história para contar. 

Chegou em Manaus no ano de 1986 e teve todas as suas economias 

roubadas. Sem dinheiro, procurando trabalho, chegou até o Projeto Dinâmica 

Biológica de Fragmentos Florestais (PDBFF), onde iniciou sua carreira como 

mateiro. Ao longo dos anos, com muito esforço e competência, tornou-se um 

dos maiores parabotânicos da Amazônia.

Ficou conhecido como Paulo “Boca Preta”, Paulo “Boca” ou 

simplesmente “Boca”. Ao longo de sua carreira, participou de inúmeros 

projetos e colaborou com o trabalho de muitos pesquisadores e estudantes 

de pós-graduação. 

O reconhecimento pelo seu trabalho está em muitos agradecimentos, 

coautorias de artigos e também do livro “Flora da Reserva Ducke (Ribeiro et 

al. 1999)”, projeto no qual trabalhou por seis anos e contribuiu muito com sua 

experiência e seu conhecimento.

Boca tinha o dom de reconhecer as plantas através da casca, do cheiro, 

da resina, do tronco, enfim, do “jeitão” da planta, como ele mesmo costumava 

dizer. Ensinou essa forma de reconhecer em muitos cursos e excursões 
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que participou. Ensinava com prazer e gostava de aprender sempre mais. 

Nunca parou de estudar as plantas. Quando não estava em campo, estava 

no herbário, observando, comparando, estudando, aprendendo e ensinando. 

Ficou muito conhecido no meio acadêmico e era muito procurado. 

Infelizmente nunca conseguiu ser admitido em concurso público, trabalhava 

como autônomo. Mas trabalho nunca lhe faltava, sua agenda era cheia. Era 

contratado para coletar no campo, mas também para identificar o material 

coletado. 

Seu nome como coletor/determinador é “Assunção, PACL”. De acordo 

com o banco de dados do Herbário Inpa, Paulo Assunção tem 1.248 coletas 

registradas como coletor principal, sendo a mais antiga no mesmo ano em que 

foi admitido no PDBFF, em 1986. Como coletor adicional, são 3.793 registros. 

Também ajudou a identificar 1.042 coletas registradas no herbário. Destas, 

212 são espécies de Lecythidaceae, família na qual ele se especializou. Das 

5.041 coletas que participou, 80 são espécimes de tipos nomenclaturais. A 

grande maioria das coletas são do estado do Amazonas, mas também coletou 

no Acre, Amapá, Pará e Rondônia.

A contribuição de Boca para a ciência botânica é indiscutível. Porém, 

é impossível lembrar dele somente por sua experiência e competência 

profissional. Paulo Boca é muito querido por todos que um dia o conheceram. 

Uma pessoa simples, de coração puro e sorriso largo, de bom papo e muito 

cativante. As dificuldades e desafios do trabalho de campo tornavam-se mais 

leves quando o Paulo estava presente. 

Seu último campo foi em novembro de 2020. 

Como tantos colegas seus de profissão, durante a pandemia ficou 

muito tempo sem conseguir trabalho. Quando surgiu a oportunidade, apesar 

do receio de deixar o isolamento, precisou aceitar o serviço. Contraiu Covid. 

Foi internado em 16 de dezembro de 2020 e morreu no dia 12 de janeiro de 

2021, por complicações da Covid-19. Paulo não teve nem mesmo a despedida 

Mariana R. Mesquita
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que merecia. Partiu deixando esposa, filhos, parentes e amigos sem conseguir 

acreditar na perda. Deixou também muitas saudades e muitas lembranças. 

Palavras-chave: parabotânico; mateiro; Amazônia.
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Entre visitantes e as tartarugas da 
Amazônia: uma guia em experiência

Milena B. da Silva & Leandro B. Dutra

Milena Bragança da Silva
Leandro Barreto Dutra

Quando uma estudante de graduação chega em um espaço não 

formal e se depara com os doutores que ali trabalham, um certo ar de 

constrangimento e pequenez surge, e o pensamento imediato é: o que posso 

fazer aqui que eles já não tenham feito? Esse foi o sentimento que tive quando 

cheguei no Centro de Estudos de Quelônios da Amazônia - CEQUA.

Quando cheguei considerei importante atentar-me na rotina dos 

que ali trabalhavam, observar cada espaço, cada ação e aprender com 

eles. Aprender também sobre o espaço, seus animais, seus habitats, suas 

alimentações, seus comportamentos. Os primeiros dias e talvez meses foram 

assim: dedicados a ouvir, olhar, tocar e transpirar. Há muita transpiração nos 

momentos de aprendizagem. Observei ainda que o espaço recebia muitas 

pessoas diariamente, entretanto a grande maioria passeava por ali com 

olhares vagantes, por vezes conversando sobre a vida rotineira e quando 

saíam daquele espaço meu pensamento era: tanta coisa interessante sobre 

aquelas tartarugas para saber… Estão perdendo uma grande oportunidade 

ao passearem por ali distraIdamente.

Certamente que as possibilidades de pesquisa em um espaço como 

o CEQUA são muitas. Você pode, por exemplo, realizar pesquisas aplicadas 

sobre ecologia e comportamento das espécies ou desenvolver trabalhos 
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de educação ambiental voltados para os visitantes do espaço. Penso que 

encontrei um lugar onde eu poderia colaborar: receber as pessoas que por 

ali chegavam e caminhar com elas despertando um olhar e um corpo atento 

para tudo que ali existia. Nesse momento pus-me a pensar em modos de ser 

uma boa anfitriã. Conversei ainda mais com as pessoas que ali trabalhavam, 

busquei mais informações que falavam sobre as tartarugas da Amazônia e 

fui papear com um professor que topasse me ajudar nessa construção.

Foi aí que surgiu uma iniciação científica que tinha por objetivo 

conhecer os encantamentos e aprendizados dos visitantes sobre as tartarugas. 

Para isso, fizemos modificações no espaço, criamos um roteiro de visitação, 

placas explicativas, exibição de um vídeo, etc. Apesar de tantas mudanças 

fiquei com a sensação de que nenhuma modificação foi tão importante 

quanto a minha presença naquele espaço. Justamente eu, que inicialmente 

pensava ser tão incapaz, agora percebi-me integrante, parte da equipe.

Intentando verificar essa sensação, entendemos que se aplicássemos 

um questionário aos visitantes que passeavam sem um guia e fizéssemos o 

mesmo quando eu estivesse recebendo as pessoas e depois comparássemos 

as respostas talvez teríamos algo mais palpável para nos certificarmos dessa 

relevância pessoal.

O resultado foi que sem a presença do guia os visitantes diziam frases 

como: “Foi legal! Não aprendi nada, mas gostei de ter visto as tartarugas”. 

Decepcionante, não é mesmo?! Mas quando caminhei com eles e fui contando 

as histórias que eu conhecia sobre aquelas tartarugas, as respostas foram 

bem diferentes: “Nossa, aprendi muita coisa! Eu acho que o maior aprendizado 

foi sobre quantidade de espécies. Porque eu achava que tartaruga era tudo 

igual e na verdade não é, elas são diferentes e a Amazônia tem uma grande 

diversidade”; “O Mata-matá é incrível, gostei de saber do seu comportamento 

de vomitar quando fica estressado”; “Eu aprendi a diferenciar as espécies, 

umas têm manchas coloridas na cabeça, outras não, as fêmeas de Tracajá e 

Milena B. da Silva & Leandro B. Dutra
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Irapuca, por exemplo, perdem essas manchas”; “Eu achei muito interessante 

sobre essa tartaruga albina que como você falou que pode nascer uma a 

cada dois milhões. É muito interessante, porque eu não sabia nem que existia 

essas albinas”.

Sendo assim, penso ser possível afirmar que o guia modifica 

consideravelmente a qualidade das informações trocadas com os visitantes 

e essa experiência foi algo muito enriquecedor para mim. Ser guia é abrir a 

mente do visitante para coisas que ele seria incapaz de perceber sozinho, é 

compartilhar o conhecimento, popularizá-lo de maneira tal que o visitante 

se encante e leve consigo um pouco da rica diversidade de nossas tartarugas.

Palavras-chave: divulgação científica; quelônios da Amazônia; popularização 

da ciência.
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Moacyr E. Medri

Crias do Solimões

Moacyr E. Medri

Janeiro de 1976. Londrina, Manaus. Da roça para a capital do Amazonas. 

Da enxada, para o mestrado no Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia 

- Inpa. Tremia dentro do avião. Voando sobre a bacia amazônica, via, lá 

embaixo, a floresta como uma toalha felpuda. Meu coração acelerou muito. 

Pareceu pular no peito. Vivia momentos ímpares. Via o que há de mais belo. 

Sentia a mais intensa emoção.  

Lago Janauacá. Saía embarcado de Manaus e descia, depois de cinco 

horas, nesse corpo d’água. Da primeira vez, fevereiro de 1976, desci com 

um cantil e uma mochila nas costas. Nela levava uma troca de roupa, um 

sabonete, escova de dente, uma rede para dormir e um saco de biscoitos. 

Um descamisado, pele cor de cobre, ao me ver da sua palafita, chegou. 

E atrás dele, cinco ou seis crianças vieram. Apresentei-me. Contei que vinha 

de Manaus, mas que era paranaense, e que era estudante de mestrado em 

botânica no Inpa. Não entendeu nada. Ribeirinho matuto, nem podia, claro. 

Sorrindo para ganhar sua simpatia, refiz a explicação. Ele também 

sorriu. Olhei para o sol que já se punha no horizonte daquela massa d’água e 

disse-lhe que precisava, pelo menos para essa noite, de um lugar para dormir. 

E que depois, com calma, veria um outro lugar, porque eu teria que fazer 

aquela viagem a cada quinze dias durante todo o ano. Ele sorriu dizendo 
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que o lugar podia ser aquele para agora e também para depois. Mas que eu 

não reparasse nem na casa que era pequena, nem na comida simples, e que 

comida tinha bastante porque tanto Janauacá quanto o Solimões tinha muito 

peixe. Também me falou que Alice, sua mulher, sabia cozinhar pra caramba – 

terminou sorrindo. Eu também.

Mesmo com sete filhos em um só cômodo, um jirau com umas panelas 

pretas, uns poucos talheres tortos, uma faca dentada, Raimundo e Dona 

Alice acolheram-me com o maior carinho do mundo. 

Dormi e tomei refeição com essa família a cada quinze dias, durante 

todo o ano de 1976. Deparei-me e aprendi valores que não conhecia o bastante: 

paciência; meiguice; solidariedade; partilha. 

Vi Raimundo preparar farinha de mandioca; vi carne de caça de 

véspera e farinha socada num pilão; vi Raimundo levantar às cinco, tomar 

um gole de café preto com tapioca e sair com luz de candeeiro; vi Raimundo 

calçando um par de alpargatas, pegar a trilha do seu seringal; vi Raimundo 

com um terçado numa mão e uma espingarda na outra; vi Raimundo chegar 

com bolotas de borracha do seu cernambi; vi Raimundo com um veado nas 

costas, outra vez com um jabuti; vi Raimundo trazer um galho de pitomba, 

um cacho de pupunha, uma penca de tucumã, graviolas, cupuaçus e um 

cesto de cacauí; vi Raimundo jogar o anzol no Lago Janauacá, também no 

Rio Solimões e, em minutos, pegar dois, três peixes grandes, suficientes para 

nós todos. E, satisfeito, o ouvi, algumas vezes, dizer: 

— O lago e o rio tem muito, mas para ter sempre, bastam esses... 

E com essa atitude, ensinava aos filhos e a mim a conservar. Mas 

também o vi voltar da trilha abatido, cansado, muito suado, por outras 

ensopado de chuva e sem nada nas mãos.

Pela manhã, antes de sair para coleta de amostras de folhas de 

seringueira para a minha pesquisa no instituto, bebíamos dois, três goles 

de café preto com pupunha cozida, tucumã, tapioca de frigideira. Eu e ele 
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saciados, pegávamos uma canoa de um pau só, dois remos e íamos até o seu 

seringal. E nessas idas e vindas, de muitas quinzenas a fio, pude explicá-lo, 

ainda que abreviadamente, a razão de estar ali: que as suas seringueiras da 

sua várzea eram mais produtivas que as situadas em terra firme. E que a 

pesquisa que eu estava a fazer era para compreender isso. Ele sorriu. 

Dona Alice estava de barriga. Como já tinham sete, certo dia, 

remando e rindo, perguntei a ele como faziam. Ele me devolveu o sorriso 

numa gargalhada. Não me contive e ri, também, alto. 

— Como assim? – perguntou-me. — No Paraná vocês não fazem? 

Ri dele. Ele de mim. Remávamos. Raimundo se calou por alguns 

minutos. E repente ele quebrou o silêncio e: 

— Acho que essa noite vô fazê uma homenage... Uma homenage pra 

quem me dá a vida. 

A noite veio. O céu estava limpo. A claridade da lua entrava pelas 

frestas da casa palafita e clareava, um pouco, todos nós deitados nas redes 

dependuradas. E eu numa delas, queria, muito, contar o que sentia aos meus 

que estavam no Paraná. Mas de que jeito? Essas coisas são difíceis de serem 

descritas porque as palavras quase sempre não dão conta. Por uma fresta 

maior, eu via a água descer do lago para o Solimões. Era, então, vazante. Vi 

e fiquei a matutar: 

— Esse lago, esse rio, são como Dona Alice, melhor, como todas as 

mulheres ribeirinhas desse mundão de Deus. Todo ano enchem-se, e, no 

seguinte, esvaziam-se. 

Tal como a vazante lá de fora, às duas horas da manhã, chegara a da 

palafita. Gemidos da Dona Alice iniciaram-se tímidos. Dez, vinte minutos 

depois, cresceram. Todos pareciam dormir. Raimundo pulou da sua rede 

e acendeu uma lamparina. Estiquei o pescoço além da rede e, mesmo no 

lusco-fusco do pavio, via. 

— Meu Deus! – murmurei. 

Moacyr E. Medri
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Meu coração se acelerou. Fiquei imóvel. Os gemidos cresceram mais. 

Então saí da rede. Pus-me em pé. Decidi. Corri até o fogão. Joguei lenha 

fina nas brasas de ontem. Mornei água. RapIdamente passei a faca de cortar 

peixe na chapa de ferro do fogão caipira. Afiada a enfiei no braseiro e esperei. 

Percebi que nascia. Perguntei:

— Raimundo! Precisa de alguma coisa? 

— Traz a faca! 

Cortou o cordão. Pegou a criança e, no lusco-fusco do pavio da 

lamparina e a claridade da lua, desceu a escada da palafita, correu até a beira 

d’água e gritou: 

— Solimões! Aqui está ele! Por conta do que tem dado pra nóis, por 

todas as cria que oferece todos os dia, esse aqui vai tê o seu nome! Vai si 

chamá Solimões! Solimões Nonato da Silva! – sorriu. E assim nasceu e criou-

se o menino Solimões e também os resultados científicos que me criou 

mestre, depois doutor, depois professor...

Palavras-chave: Lago Janauacá; hospitalidade; ribeirinho; seringueira; parto.
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Nory D. Erazo

José Ferreira Ramos: uma vida dedicada às 
plantas

Nory Daniel Erazo

Tratando-se de flora Amazônica, quis a história que o senhor José 

Ferreira Ramos figurasse entre os principais parabotânicos na segunda 

metade do século XX, ao lado de grandes nomes importantes, também 

parabotânicos, como os irmãos Coêlhos (Luís e Dionízio). 

De temperamento calmo e de poucas palavras, ainda na mocidade 

iniciou suas atividades na década de 60 como auxiliar de campo do eminente 

botânico britânico Sir Ghillean Prance, que de certo modo, se prolongou 

por bastante tempo. De estatura baixa e exímio escalador, José Ramos 

despertou admiração por sua facilidade de realizar coletas em dossel de 

grandes árvores. 

Com o passar dos anos e sempre ao lado do Dr. Sir Prance (o que 

rendeu a ele um apelido carinhoso de “Zé do Prance”), foi aprendendo 

técnicas para reconhecer em campo famílias botânicas, gêneros e até 

mesmo espécies. Tamanha facilidade de guardar os caracteres que definem 

bem alguns grupos de plantas (chamado por ele de “o jeitão da planta”), 

logo adquiriu admiração e respeito por seus pares, o que o levou a inúmeras 

vezes acompanhar grandes botânicos que já passaram por essa imensidão 

amazônica, dentre quais podemos citar João Murça Pires; Alwyn H. Gentry; 

Scott Mori; Willian Rodrigues entre outros. Começou a trabalhar no 
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Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia – Inpa, logo quando este se 

mudou para a sua sede definitiva (hoje bairro do Aleixo) no início dos anos 

70, vindo a desempenhar atividades junto ao Herbário no incremento (como 

coletor principal, ora como coletor adicional) e também na determinação 

dos espécimes depositados no acervo. 

Durante toda sua contribuição à ciência, coletou em muitos lugares, 

no acervo do Herbário Inpa constam registros, inclusive em outros países 

como Bolívia, Colômbia, Costa Rica, Peru e Venezuela. No Brasil coletou nos 

estados do Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia e RorAima.

Foram pouco mais de 5 décadas dedicadas aos conhecimentos 

botânicos; ao Herbário Inpa; no auxílio ao treinamento e formação de 

novos taxonomistas para região. São inúmeras monografias, teses, artigos 

científicos, livros e notas técnicas citando o nome do senhor José Ramos 

nos mais profundos agradecimentos e reconhecendo sua importante 

contribuição para a botânica amazônica. Tamanha é a admiração e respeito 

a este parabotânico, que botânicos descreveram espécies novas em sua 

homenagem, como Eugenia joseramosii M.A.D.Souza & Scud. (Myrtaceae) e 

Leptobalanus joseramosii (Prance) Sothers & Prance (Chysobalanaceae).

Os números são impressionantes. De acordo com o banco de dados 

do Herbário Inpa, José Ramos possui 2.017 coletas como “coletor principal”, 

32.727 como “coletor adicional” e 11.446 registros como determinador 

(identificador do nome científico). Sua coleta mais antiga como coletor 

principal é de 26 de dezembro de 1973, uma coleta de Tapirira guianensis 

Aubl. (Anacardiaceae), coletada no campus do Inpa. A coleta mais recente é 

de 13 de junho deste ano (2021), da espécie Jasminum simplicifolium G.Forst. 

(Oleaceae), coletada no Parque Senador Jeferson Peres. Porém, como coletor 

adicional, ao que tudo indica, é de 1 de dezembro de 1966, acompanhando 

Dr. Prance na região do Rio Madeira no município de Humaitá, trata-se de 

uma Pseudoxandra polyphleba (Diels) R.E. Fr. (Anonnaceae). Em 2012, José 
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Ramos foi agraciado com menção honrosa “Inpa – 60 Anos de criação” em 

reconhecimento aos relevantes serviços prestados ao instituto. No ano de 

2014, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas – Fapeam, 

homenageou o botânico Sir Prance e o senhor José Ramos pelos relevantes 

serviços prestados à ciência brasileira.

Mesmo após a sua aposentadoria, em julho deste ano (2021) aos 74 

anos, o senhor José Ramos vem mantendo uma rotina, quase que diariamente, 

visitando o Herbário Inpa e fazendo o que sempre fez com muita maestria: 

identificar amostras botânicas.

Palavras-chave: parabotânico; Amazônia; flora.
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Orlando dos Santos Silva 

Orlando  S.  Silva

Trabalho em Campo: coletas de piuns e 
fatos curiosos

Como motorista, meu trabalho era levar as equipes de pesquisa para 

o campo onde iam realizar suas coletas. Muitas vezes, ficava esperando o 

retorno das equipes dentro do carro ou em uma base da Instituição. Essa 

espera me incomodava, achava que era um grande desperdício de tempo, 

ficar sem atividade durante horas ou até o dia todo. Havia também as coletas 

que duravam dias, nesse caso eu retornava ao Inpa e existia a oportunidade 

de executar outras atividades. 

Em 1995, fui designado para trabalhar com o Dr. Victor Py-Daniel. Na 

época, o Dr. Py-Daniel trabalhava em Roraima, nas áreas indígenas lanomami, 

Macuxi, entre outras. Mesmo trabalhando com o Dr. Victor, continuei como 

motorista da equipe, então pedi permissão ao Dr. Py-Daniel, para acompanhar 

as equipes nas coletas, ele permitiu, foi então que comecei a fazer o trabalho 

de técnico. O treinamento foi realizado em campo, com a ajuda de toda 

equipe envolvida na coleta. O objetivo desse trabalho, era realizar a coleta de 

Simuliidae, popularmente conhecido como Pium. Foram vários anos viajando 

para RorAima em excursões a trabalho. Além de coletarmos os Simuliidios 

adultos, coletávamos também as larvas nos igarapés da região. 

A identificação das espécies era feita em campo, em seguida 

colocávamos em tubos de ensaio e levávamos para o laboratório, os tubos 
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continham álcool exatamente para conservar o material. 

Ao chegar no laboratório, retirávamos todo álcool dos tubos, e era 

colocado água para lavar algum excesso de álcool que porventura existisse. 

Em seguida, era retirado a água e colocado corante, após quarenta e oito 

horas, retirávamos o corante e colocávamos os piuns em lâminas, esses 

insetos eram dissecados e analisados para ver o grau de infecção por filaria. 

Encerrando o projeto em RorAima, as excursões foram direcionadas 

para o Alto Rio Negro e Alto Solimões. Nesses dois rios e afluentes, além da 

coleta com piuns adultos e larvas, coletávamos também lâminas de sangue 

para avaliar o grau de infecção nas pessoas por filaria. Foi muito gratificante 

fazer parte da equipe do Dr. Py-Daniel, como auxiliar de campo tive um 

grande aprendizado, foi muito bom vivenciar essa experiência. 

O auxiliar de campo está sempre atualizado com suas atividades, sem 

o seu apoio há dificuldade no desenvolvimento dos trabalhos, pois o mesmo é 

quem faz a excursão chegar ao local destinado para a coleta. O assistente de 

campo, é a pessoa que prepara o material para levar ao campo, esse material 

será utilizado nas coletas. Não importa se a pessoa é o motorista, o mateiro, 

ou o técnico, todos tem sua importância dentro do seu trabalho. 

Todos os anos que passei como auxiliar de campo, tinha a plena 

consciência, de que o meu trabalho era importante para pesquisa e que 

também estava contribuindo para a ciência. Como assistente de campo, 

valorizava muito o trabalho que desenvolvia e sabia o quão importante era 

para equipe. Com os auxiliares de campo bem treinados, o pesquisador 

realiza os experimentos com mais segurança, pois confia na tarefa que foi 

realizada pelos seus assistentes. 

Para o auxiliar de campo, é fundamental se dedicar naquilo que faz, 

pois a dedicação contribui para que o trabalho tenha um resultado satisfatório 

e, com isso, o próprio assistente sinta a satisfação no trabalho que está sendo 

desenvolvido. Enquanto auxiliar de campo, eu dedicava bastante tempo na 

Orlando S. Silva
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organização do material que seria utilizado na excursão, pois sabia que a 

falta de um item poderia prejudicar o bom andamento dos trabalhos. Como 

auxiliar de campo, estava aprendendo a ser mais organizado, para que todos 

na equipe pudessem se sentir bastante seguros para realizar seus trabalhos 

e desenvolver suas atividades com segurança. 

Quando fomos trabalhar no Alto Solimões, trabalhamos no rio de 

nome Javari, afluente do rio Solimões. Lá, a logística era diferente daquela 

que estávamos acostumado na área lanomami. Após essa estadia como 

assistente de campo, fui alocado como motorista do Dr. Kerr por dois anos, 

quando ele estava como Diretor do Inpa. 

Com o Dr. Kerr além de transportá-lo todos os dias para o Inpa, 

tive a oportunidade de viajar com ele para alguns lugares aqui da região, 

próximo de Manaus. Ao longo desse tempo trabalhando com o Dr. Kerr, tive 

um grande aprendizado: principalmente quando se tratava de ciência, o Dr. 

Kerr fazia questão de compartilhar seus conhecimentos com quem estava 

ao seu lado. Quando levava ele para palestrar em alguma comunidade, ele 

sempre me convidava para assistir, sempre me dizia: fique sempre próximo 

de mim que você vai aprender muito mais. Meus agradecimentos ao grande 

cientista Dr.Kerr. 

Fatos curiosos que aconteceram nas excursões: 

Estávamos em excursão na área lanomami em uma região chamada 

Xitei, era comum permanecermos aproximadamente oito dias nesse local. 

Concluímos o trabalho e no dia seguinte a aeronave foi nos retirar da área 

e nos levar à cidade, chovia muito quando a aeronave aterrizou na pista 

em Xitei, não podíamos decolar naquele momento, pois a pista não dava 

Orlando S. Silva
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condição para a decolagem. A chuva parou, mas tivermos que aguardar 

aproximadamente duas horas, até o piloto se certificar que a pista já podia 

ser utilizada, então decolamos. O piloto não observou que havia uma poça de 

água na metade da pista. A aeronave era um monomotor com seis lugares, e 

estávamos em quatro pessoas contando com o piloto. 

O piloto preparou o avião para decolagem, realizando todos os 

procedimentos para levantar voo, chegando onde estava a poça de água, a 

aeronave perdeu força, o pilotou continuou os procedimentos para subida. 

Conseguimos levantar voo por alguns metros, mas não tínhamos velocidade 

para continuar, então caímos no solo, o piloto não satisfeito, continuo 

realizando os procedimentos de subida. 

Com essa tentativa do piloto, acabou a pista e entramos em uma 

plantação de flechas por 100 metros e o avião parou. Com o susto, ficamos 

aproximadamente 10 segundos dentro do avião, depois disso começamos a 

sair, essa situação nos marcou muito. 

Outra situação curiosa que aconteceu, foi quando estávamos em outro 

projeto, ao retornar à cidade, após a jornada no campo, nos hospedamos em 

um hotel. A noite saímos para jantar, duas pessoas da equipe resolveram 

ficar no hotel, enquanto estávamos indo na direção do restaurante, houve 

um barulho de disparo com arma de fogo, foram muitos tiros. As pessoas que 

ficaram no hotel, estavam preocupadas conosco, pois estávamos próximo de 

onde estava ocorrendo a situação, mas no fim ficou tudo bem, nada tinha a 

ver com nossas atividades, era um acerto de contas que estava acontecendo 

naquele local. 

Palavras-chave: pesquisa; inseto; pista molhada; Xitei; Simuliidae.
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Rosilene F. Pereira

Uma experiência de “assistente de campo 
ao doutorado”

Rosilene F. Pereira  (Rosi Waikhon)

Sou Rosi Waikhon, do povo Wa´ikhana, reconhecidos na literatura 

antropológica Pirá-tapuia, no começo do mundo éramos “peixes” na formação 

da humanidade tomamos forma de gente por isso (Gente - peixe). Waíkhon 

significa mulher na língua Pirá-tapuia. Escolhi usar artisticamente, não uso 

o nome “Holiparko” recebido no nascimento publicamente porque aprendi 

que deve ser usado somente quando estiver sendo benzida, expô-lo me deixa 

vulnerável. Parece algo irrelevante para sociedade não indígena mais levo a 

sério, por isso destaco tal questão.

Já havia finalizado ensino médio, um dia encontrei um americano 

chamado Yandú1  na cidade de São Gabriel da Cachoeira, AM. Perguntei o 

que fazia na cidade, respondeu que fazia pesquisa. Então revelei a ele, que 

também fazia pesquisa2. Ele perguntou: sobre o quê?! Respondi: sobre o 

contato dos missionários com meu povo e assim passamos a ser amigos. 

Observei que o mesmo valorizava as comidas, frutas e artefatos da região, 

admirava ele fazendo a feira, comprava fruta de época e seu cômodo 

temporário enquanto pesquisava era repleto de artefatos indígenas, tudo 

bem organizado. Tinha um paneiro, tupé, um pequeno fogão de duas bocas 
1 Nome fictício significa “aranha” em nheengatu, escolhi o nome Yandu porque aranha tece 
redes, e de certa forma meu amigo ajudou nessa teia e também para preservar identidade, há anos 
perdi o contato dele.
2 Na época fazia por conta própria entrevista com meus parentes sobre o tempo e contato 
com missionários, tenho vários áudios sobre assunto.
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onde fazia suas refeições. Das receitas adaptadas por ele nunca esqueci, a de 

alho picado, um pouco de azeite e beju curada refogado com raspas de limão. 

Dele eu não fui assistente, apenas fomos amigos.

Passou um tempo, ele apresentou-me a outra pesquisadora que 

precisava de assistente de campo.  Me apresentou a “Uyawawa se suí”3, 

pesquisava sobre “Saúde reprodutiva”, nos conhecemos, explicou sobre 

aplicação de questionário para mulheres indígenas com perguntas sobre 

filhos e cuidados com o corpo. As perguntas no meu ponto de vista eram 

difíceis, assim mesmo apliquei as entrevistas, coletei e entreguei dados. 

Também colaborei nas oficinas com mulheres indígenas onde trocavam 

conhecimentos sobre conhecimento de corpos.

 Interessante quando a conheci ela emprestou um livro pra lê, o livro 

intitulado “Os índios das águas pretas”4  de Berta G. Ribeiro, na época não 

entendi porque havia sugerido lê o livro. Recordo que pensei, “tudo que está 

escrito aí já sei”, por quê tenho que lê? Não li o livro (risos). Após semanas 

devolvi o livro.

 Finalizado o trabalho ela me levou para São Paulo, eu não entendi 

porque estava indo para uma cidade grande. Chegando em São Paulo tudo 

era estranho e assustador, entrar no prédio, o apartamento ficava entre o 

sexto e oitavo andar, tinha muito medo. Entrar no elevador um verdadeiro 

sofrimento, assim passados uns dias ela me levou pra Universidade de São 

Paulo - USP, nas proximidades do Departamento de Antropologia, não 

entramos em nenhuma sala. Após alguns minutos ela disse que precisava 

resolver umas coisas e eu poderia pegar ônibus e voltar para casa, explicou 

onde eu poderia sinalizar para descer. Naquele momento me vi em um 

pesadelo, nunca tinha pegado ônibus sozinha. Com muito medo, e por 
3 Nome fictício significa “fugiu de mim” em nheengatu , escolhi tal termo porque  penso que 
no final a pessoa “fugiu” da assistente de campo.
4 O livro fala sobre narrativa, sistema de parentesco, modos de produção, recursos vegetais, 
artefatos indígenas, entre outros. Já na pós graduação (Mestrado em Antropologia), um professor 
fez um sorteio para ler alguns autores e fazer análise, incrivelmente a obra sorteada foi “Índios de 
água preta” e meu colega de apresentação foi o Paulo Tukano, da região em que ocorreu a pesquisa. 
Assim a obra que não li como assistente de campo, li na pós-graduação.

Rosilene F. Pereira
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dentro desesperada, segui como ela orientou e peguei o ônibus. Em cada 

parada, entrava mais gente, e aquelas pessoa alta com tantos casacos perto 

de mim, sentia-me sufocada, eu tentava olhar pela janela e não conseguia, 

desesperada, ia devagar seguindo na proximidade da porta e, finalmente, 

pude olhar um pouquinho e percebi que estava próximo de um ponto que ela 

havia indicado pra descer, assim fiz e retornei ao apartamento.  

Os meus pensamentos não paravam de questionar, por que ela me 

trouxe aqui? Não lembro como sai de lá e voltei para o rio Negro. Apenas 

recordo que ela me deu um livro “Viagens pelos rios Amazonas e Negro” 

de Alfred Russel Wallace que vim lendo a bordo do avião, não lembro como 

retornei para o rio Negro, só sei que toda vez que olho para o livro lembro 

dela.

Após anos, li a publicação da pesquisa e imaginei que meu nome 

estaria mencionado em algum lugar do trabalho, não estava, fiquei triste. 

Após mais longos anos a vi ocupando cargos importantes de assessoria no 

terceiro setor e no Estado, imaginei receber convite para contribuir em 

mais trabalhos, via tantos outros indígenas sendo convidados e eu ficava 

pensando, será que fui uma péssima “Assistente de campo”? 

Após terminar o mestrado em antropologia uma colega me chamou 

para ajudar como “assistente de campo” numa pesquisa sobre alimentação 

indígena na região do rio Negro, já como mestra em antropologia li 

atentamente o questionário e a surpresa, a coordenadora do projeto era 

“Uyawawa se suí”, agora pesquisadora de uma renomada universidade. Li 

atentamente o questionário, no meu ponto de vista percebi o quanto era 

distante da realidade e contexto local das comunidades a serem aplicadas, 

então não me senti confortável, retornei ao hotel agradeci o convite e 

entreguei os formulários a minha colega, assim fiz. Chegando no hotel, 

estava um indígena conhecido e perguntou o que fazia, contei que havia 

terminado o mestrado e naquele momento estava desistindo de um trabalho 

Rosilene F. Pereira
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de assistente de campo. Então ele disse: na Universidade Federal de Santa 

Catarina -UFSC está tendo seleção para doutorado em Antropologia, tenta 

participar. Respondi: obrigada pela informação e assim segui o caminho do 

doutorado. Fiz o processo seletivo no PPGAS em 2016, fui selecionada e estou 

na finalização a pós-graduação em antropologia social, com a tese intitulada 

“Cuidados na criação de gente: habilidade e saberes importantes para viver 

no alto rio Negro.”

Palavras-chave: indígena; doutorado; antropologia; Rio Negro.  
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Ruthe J. S. Dalman

Coletando cogumelos e despertando 
curiosidades sobre o incrível mundo dos 

fungos

Ruthe de Jesus Santos Dalman

Sempre que ia para a casa da minha família na roça, gostava de procurar 

cogumelos e fotografá-los. Observar a grande diversidade destes organismos 

sempre foi muito encantador, principalmente quando surgiu a oportunidade 

de poder trabalhar com fungos. Minha primeira experiência em estudar os 

fungos foi na Graduação onde conheci a Doutora Isadora Fernandes de França 

e, por meio da sua orientação, desenvolvemos o Trabalho de Conclusão de 

Curso com Caracterização morfológica de Ferrugens (Pucciniales). Após 

este período, através do Programa de pós-graduação em Biodiversidade e 

Conservação (PPGBC) conheci também a Doutora Noemia Kazue Ishikawa, 

uma pesquisadora que desenvolve trabalhos com cogumelos na Amazônia e 

toda sua equipe, o Doutor Jadson Oliveira, a Doutora Tiara Sousa Cabral e 

a Doutora Ruby Isla-Varga. Orientada pelas professoras Noemia e Isadora e 

a equipe de pesquisadores, estamos desenvolvendo a pesquisa de mestrado 

com fungos Macroscópicos na Universidade Federal do Pará – Campus 

Altamira desde o ano de 2020. Ir para campo sempre foi uma das melhores 

fases do desenvolvimento do trabalho, juntamente com os meus familiares 

que se tornou minha equipe de coletores, saímos a procura de fungos, e 

quando era constatado alguma espécie diferente era motivo de entusiasmo e 

empolgação para novas procuras, coletamos e seguimos em busca por mais 



I ENCONTRO SOBRE POPULARIZAÇÃO DA CIÊNCIA EM ECOLOGIA NA AMAZÔNIA

80

espécimes. Agora entrar na mata ou andar nas roças, o que antes passava 

despercebido tornou-se fonte de admiração e descobertas, especialmente 

quando notaram a diversidade de espécies de fungos encontradas em 

diferentes ambientes, isto passou a ser encantador para todos, o que 

contribuiu muito para que fizéssemos coletas maravilhosas. Através deste 

projeto despertou muitas curiosidades e interesses na minha família e amigos 

em aprender um pouco mais sobre estes seres, pois sempre os viram no seu 

dia-a-dia, mas não compreendiam a sua função na natureza. Desta forma, 

muitas indagações foram feitas, todos queriam saber os nomes das espécies, 

qual sua utilidade, como crescem na mata e nas roças, quais as espécies que 

são venenosas, quais são comestíveis. Por meio destas perguntas, o que pode-

se observar foi que muitas pessoas não compreendem as diversas utilidades 

dos fungos e a sua grande importância ecológica, pois sempre os associavam 

somente a “coisas ruins”, como causadores de doenças ou venenosos, e 

com pequenas explicações feitas foram sanadas algumas dúvidas e assim 

despertou interesse de várias pessoas em também procurar e indicar os locais 

sempre que os encontravam. O mais interessante foi notar a empolgação 

das crianças em conhecer os cogumelos, a quererem auxiliar nas coletas, 

tornando-se um ato de diversão ao ir para as roças em busca de cogumelos. 

O apoio de todos colabora muito para que número de coletas cresça cada 

vez mais, e mostra a importância das pessoas que desenvolvem o trabalho de 

assistentes de campo para a realização das pesquisas, principalmente vindo 

de indivíduos que possuem contato direto com a floresta, pois mesmo quando 

não estou em campo, recebo vários materiais da equipe de coletores onde 

conseguem coletar e entregar as amostras diretamente no laboratório de 

Botânica da Faculdade de Ciências Biológicas (UFPA), na qual foram secadas 

e armazenadas. Creio que, naturalmente, criei uma rede de assistentes de 

campo de coletores de cogumelos no meu entorno, na região de Altamira. 

Este auxílio é muito valioso, já que enfrentamos dificuldades para conseguir 
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coletar em locais distintos e distantes. Com este apoio, seja coletando ou até 

mesmo fornecendo o transporte para estes locais, tornou-se possível coletar 

diversas amostras e de grande importância para a pesquisa de cogumelos na 

Amazônia.

Palavras-chave: biodiversidade; assistentes de campo; micologia; 

macrofungos.
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Sebastião B. Sales

Uma vida dedicada à ciência na Amazônia

Sebastião Batista Sales (Sabá)

Eu nasci em meio da selva Amazônica, me criei no meio da selva, 

nascendo no Brasil e com menos de 30 dias de vida fui para o Peru, voltando 

para o Brasil somente com 17 anos. Todo tempo vivendo na Selva Peruana, 

juntamente com minha família, desde novo ajudei meu pai, ele era seringueiro, 

guia florestal e mateiro, e eu ajudava meu pai desde pequeno, aprendendo a 

função com meu avô e meu pai.

Morávamos na Selva Peruana, na região do Rio Javari, no seringal 

Santa Rosa, mas quando retornei para o Brasil, fui morar em Benjamin 

Constant-Amazonas, onde vivi por volta de 15 anos, vivendo da caça, pesca 

e da seringa, juntando dinheiro até que vim para Manaus, pois construí uma 

casa no bairro Coroado, para minha mãe, e trouxe toda minha família.

Já em Manaus, tive a oportunidade de ir trabalhar em Urucu, no 

município de Coari, foi onde aprendi a fazer topografia, trabalhar com bússola, 

fazer trilhas no meio da selva com azimute, como os Grids de pesquisas são 

feitos. Eu trabalhei nessa profissão de 1992 até por mais uns 13 anos.

Durante esses meus trabalhos, eu vim a Manaus fazer um curso de 

pioneiro, em 1998, foi quando eu resolvi ficar, conheci os irmãos da igreja, eles 

me perguntaram o que eu fazia da vida, aí eu informei que era guia florestal e 

fazia topografia também. Então me falaram sobre um irmão da igreja que era 
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pesquisador do Inpa, o Flávio Luizão, e que ele estava precisando de alguém 

que fizesse esse trabalho. Em 2002, ele me chamou, desde então eu não 

parei de trabalhar com os pesquisadores do Inpa.

O Inpa e a ciência mudaram minha forma de ver e pensar, por exemplo, 

eu nunca tinha trabalhado com sapos e cobras, quando eu via, minha 

vontade era de matar, mas quando eu fui trabalhar com sapos, juntamente 

com a Diana, aluna do professor Menin, mudou minha forma de ver, passei a 

respeitar as outras formas de vida, olhando para a cobra como outra forma 

de vida que merece respeito. Isso me chamou muito a atenção e comecei a 

gostar. Outra coisa que me chamou muita a atenção é que durante o estudo 

de sapos na grade de pesquisa da fazenda da Ufam, em uma noite retornand,o 

vimos uma onça pintada enorme, nunca tinha visto uma onça tão grande 

como aquela, parecia um leopardo gigante, até o momento eu só tinha visto 

suçuarana naquele lugar, pois lá tem muita.

Uma vez fazendo um censo florestal na fazenda da Ufam, eu escutei 

um som como se fosse um assobio de Nambu, parecia um Nambu galinha, 

mas era um pouco diferente, foi quando lembrei de uma história de meu avô, 

ele falava que gato maracajá assobia, eu curioso fui atrás, foi quando vi o gato 

maracajá deitado em cima de um Balceiro caído, assobiando. Ao me ver ele 

ficou me encarando, e depois fugiu.

Essa minha profissão é meu amor e eu só perco para o índio, pois ele 

vive na floresta, pois o conhecimento que temos sobre a floresta é muito 

grande. Para mim é um orgulho essa profissão, também me alegra e me 

orgulho muito em ter ajudado diversos pesquisadores. É triste ver que a 

minha profissão está condenada a acabar, pois os mais velhos vão morrendo, 

e os jovens não querem saber dessa profissão, e falta humildade em ouvir 

os mais velhos. Não tem interesse na profissão, apesar de saber andarem na 

selva. Vejo que precisa ensinar, a ciência está mais perto das pessoas comuns.

Os cientistas precisam dessa profissão que pode se acabar, mas 

Sebastião B. Sales
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também vejo em campo que precisa, mas de humildade, colaboração, parceria 

e comunicação, ambos têm que se enxergarem como colegas de trabalho, 

mas tem pesquisadores que não enxergam assim, falta humildade e respeito 

conosco.

Palavras-chave: ciência; colaboração; selva Amazônica.

*Depoimento de Sebastião Batista Sales (Sabá), por gravação de áudio na 

data de 11-11-2021 no Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. 

Sebastião B. Sales
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Um evento de compartilhamento coletivo dos saberes 
científicos da Amazônia

“Os conhecimentos que a gente tem são construídos e 
compartilhados coletivamente. Este diálogo e caminhar juntos 
precisam ser evidenciados na construção do conhecimento. 
Os assistentes de campo desaparecem nas publicações” 

[Rosi Waikhon, do povo Wa’íkhana (Piratapuia)]

 

Durante cinco dias escutamos as histórias, experiências e, sobretudo 

observamos através das falas e narrativas dos assistentes de campo, o respeito 

e o valor que eles têm e dão para ciência. Levando em conta tais observações é 

pertinente sim continuar nessa relação de troca de conhecimentos. Cientistas 

e assistentes de campo dialogando no vasto “laboratórios-floresta”. Ambos 

se preocupam com a floresta em pé e percebem a importância de garantir 

os financiamentos para pesquisa. Com a diminuição dos investimentos, 

são diretamente afetados. Com a perda da biodiversidade, também são 

diretamente afetados, pois além de perderem seus “laboratórios-floresta”, 

perdem o lugar onde acontece a troca e diálogo desses conhecimentos. 

Moreira (2002), após citar alguns raros exemplos da percepção dos 

naturalistas que percorreram a Amazônia há mais de 150 anos sobre a 

essencialidade dos assistentes de campo à época, contextualiza o papel dos 

conhecimentos “nativos” nas viagens científicas do século 19 e 20, e sugere 

um exame mais cuidadoso dessas práticas para reconceitualização de sua 

história em que aspectos eurocêntricos não sejam os únicos considerados. 

Segundo Costa (2021:13p), “no contexto atual, a atuação da maioria 

destes profissionais junto às instituições científicas de ensino e pesquisa 
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por toda a região amazônica é, em larga medida, empreendida através de 

contratações terceirizadas, de modo que termos como as funções a serem 

desempenhadas por estes, as habilidades requeridas para tal e a remuneração 

a lhes ser concedida, bem como a quantidade e disponibilidade de ofertas 

de trabalho, variam irregularmente de acordo com as especificidades e 

exigências de cada contratante.” 

Os autores acima citados relatam a importância do papel dos 

assistentes de campo para a ciência, desde os naturalistas aos tempos 

atuais.  Destacam o reconhecimento científico aos naturalistas/cientistas e 

a invisibilidade dos assistentes de campo. E por fim, a discrepância entre as 

remunerações entre os dois grupos de profissionais. 

No modo popular de falar sobre “pessimismo versus otimismo” 

usando a metáfora do copo meio cheio, ao olhar a parte “vazia do copo”, 

precisamos reconhecer que os avanços dos últimos dois séculos nesse 

sentido foram discretos e lentos para os homens, e as mulheres ficam na 

sobra da invisibilidade, ou seja, nem foram abordadas. Porém, ao olhar com 

otimismo a parte “cheia do copo”, o fato de reunirmos homens e mulheres 

que são e representam auxiliares de campo como os mateiros, mateiras, 

parataxônomos, guias, motoristas, representantes indígenas de pelo menos 

cinco povos indígenas, cientistas, estudantes, técnicos entre outros, na sala 

de aula do Programa de Pós-Graduação em Ecologia do Inpa, o fato já diz 

muito por si só.

Quem esteve presente nas mesas redondas, rodas de conversas, 

almoços, lanches, visitas ao Musa, ao Bosque da Ciência e coleções pode ver 

e sentir um importante passo ao diálogo no sentido de caminhar juntos na 

construção do conhecimento. E assim, vivenciamos um momento único e 

raro de compartilhamento coletivo dos saberes científicos da Amazônia.

Rosilene Fonseca Pereira,  Ana Carla Bruno & Noemia Kazue Ishikawa
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MOMENTOS CHIBATA:
“Conversas redondas”



MESA REDONDA 3: 
Tema: Narrativas indígenas na ciência da Amazônia 
 
Noemia Kazue Ishikawa 
Rosimeire Teles 
Claudiane de Menezes Ramos 
Rosi Waikhon (participação virtual)

13 de novembro de 2021   
16:00 – 18:00

MESA REDONDA 2: 
Tema: História e desafios de parataxonomista na ciência 

da Amazônia   

José Francisco Tenasol Andes Junior 
Jánio Moura da Silva 

Alindomar da Silva Lopes 
Gabriel Masseli 

 13 de novembro de 2021   
14:00 – 15:30 

MESA REDONDA 1: 
Tema: As histórias por trás dos chocolates Mendes
  
César de Jesus Moraes Mendes 
Noemia Kazue Ishikawa 

13 de novembro de 2021   
10:40 - 12:00



MESA REDONDA 4: 
Tema: História e desafios de expedições em áreas indígenas 

Luiz Carlos Cardoso  
 Ismael Pimentel 

Tiara Cabral

14 de novembro de 2021   
9:00 – 10:20

MESA REDONDA 5: 
Tema: Profissão mateiro:  desafios no cenário contemporâneo

 José Edmilson da Costa Souza 
 Luis Felipe Costa 
Katell Uguen  

 14 de novembro de 2021   
10:40 – 12:00

RODA DE CONVERSA 1 
“CONVERSA REDONDA”: 

Histórias de assistentes de campo na Amazônia -  
“Perrengues e momentos Chibatas” 

Sebastião Batista Sales (Sabá) 
 Jânio Moura da Silva 

Alindomar da Silva Lopes  
José Edmilson da Costa Souza 

José Francisco Tenasol Andes Junior
Gabriel Salles Masseli  

 14 de novembro de 2021   
14:00 – 15:00



RODA DE CONVERSA 2 
“CONVERSA REDONDA”: 

Histórias de assistentes de campo na Amazônia -  “Perrengues e momentos Chibatas” 

Orlando dos Santos Silva 
César de Jesus Moraes Mendes  

Ismael Pimentel dos Santos
 Luiz Carlos Mendes Cardoso 

 João Bosco Gordiano 
 

14 de novembro de 2021   
17:00 – 18:00



MOMENTOS CHIBATA:
“Visita ao Musa”



VISITA AO MUSEU DA AMAZÔNIA 

Coordenação da visita: 
Ruby Vargas Isla Gordiano e Valter Calheiros 

15 de novembro de 2021   

VISITA AO MUSEU DA AMAZÔNIA 

Coordenação da visita:
Ruby Vargas Isla Gordiano e  Valter Calheiros 

15 de novembro de 2021   



MOMENTOS CHIBATA:
“Visita ao Inpa”



VISITA À COLEÇÃO DE AVES

Coordenação da visita:
Mario Cohn-Haft

16 de novembro de 2021   
14:40 - 15:00

VISITA À COLEÇÃO DE PEIXES

Coordenação da visita:
Lucia Rapp

 16 de novembro de 2021   
14:00 - 14:40

VISITA AO HERBÁRIO

Coordenação da visita:
Jadson Jose Souza Oliveira

16 de novembro de 2021   
10:30 - 12:00



VISITA AO BOSQUE DA CIÊNCIA 

Coordenação da visita:
Jucimara Gonçalves

16 de novembro de 2021   
9:00 – 10:30

VISITA AO BOSQUE DA CIÊNCIA 

Coordenação da visita:
Jucimara Gonçalves

16 de novembro de 2021   
9:00 – 10:30

VISITA À COLEÇÃO DE INSETOS

Coordenação da visita:
Francisco Xavier

16 de novembro de 2021   
15:30 - 16:30



MOMENTOS CHIBATA:
“Homenagens”



HOMENAGEM AOS ASSISTENTES DE CAMPO 
Plantio de ipê-amarelo 

Luiz Carlos Mendes Cardoso 
Ismael Pimentel dos Santos 

Samuel Minev Bezencry 

  Em homenagem aos assistentes de campo aposentados

17 de novembro de 2021   
09:00 - 10:00

HOMENAGEM AOS ASSISTENTES DE CAMPO 
Plantio de ipê-amarelo 

Noemia Kazue Ishikawa 
Ana Carla Bruno 
Orlando dos Santos Silva

Em homenagem aos assistentes de campo falecidos

17 de novembro de 2021   
09:00 - 10:00

HOMENAGEM AOS ASSISTENTES DE CAMPO 
Plantio de ipê-amarelo 

Sebastião Batista Sales (Sabá) 
Ilderlan Viana (Chapéu)

Em homenagem aos assistentes de campo em atividade

17 de novembro de 2021   
09:00 - 10:00



MOMENTOS CHIBATA:
“Premiação”



ENTREGA DE PREMIO ÚHURI

Orlando dos Santos 

17 de novembro de 2021   
10:30 – 12:00

ENTREGA DE PREMIO ÚHURI

Sebastião Batista Sales (Sabá)

17 de novembro de 2021   
10:30 – 12:00

ENTREGA DE PREMIO ÚHURI

Alindomar da Silva Lopez 
Jânio Moura da Silva 

17 de novembro de 2021   
10:30 – 12:00



MOMENTOS CHIBATA:
“Encerramento”



ENCERRAMENTO DO EVENTO
 

Coordenação do evento, participantes, assistentes de campo, integrantes da Makira E’ta e os premiados. 

17 de novembro de 2021   
11:00

DEPOIMENTO DOS PARTICIPANTES E DEMANDAS DE POLITICAS PUBLICAS A VALORIZAÇÃO DOS 
ASSISTENTE DE CAMPO 

Orlando dos Santos Silva
 Ismael Pimentel dos Santos

 Luiz Carlos M. Cardoso 
Sebastião Sales

 Ana Carla Bruno 

17 de novembro de 2021   
9:00 – 10:30



Grupo de 
Pesquisas de 

História, Línguas e 
Cultura Indígena/

Inpa



“Nós amamos o nosso trabalho e acolhemos os pesquisadores 
em nossa própria casa, pois vemos a importância desse trabalho 

para a conservação da floresta e dos animais. Outra coisa 
que gostamos muito é de aprender o que os pesquisadores 

conhecem e ensinar aos pesquisadores o que nós conhecemos, 
assim sendo uma troca de conhecimentos, amizade mesmo.”

Alindomar da Silva Lopez e Jânio Moura da Silva

“Vou falar de uma excursão que fiz no Rio Jaú. Nós éramos 10 
pessoas, foi uma excursão de 20 dias. Lá nós trabalhamos tanto 
mamíferos como roedores e uma das coisas mais maravilhosas 
foi uma coleta de uma mucura que ainda não tinha registro em 

solo brasileiro, só na Venezuela. Isso para mim foi um momento 
muito especial...”

Francisco Marques (Flechinha)

“A experiência desses homens no campo não era apenas para 
armar redes de pesca, pilotar voadeiras, encontrar caminhos 
que nossos olhos não viam, mas entender os rios, as florestas, 

as águas e os peixes, entender as comunidades ribeirinhas.  
Esses homens também foram nossos professores, além dos 

credenciados nos cursos de pós-graduação do instituto.  
Sem eles, muitas dissertações e teses teriam ficado muito 

prejudicadas.”

Lucia Rapp Py-Daniel
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