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RESUMO 

 

O Estado do Acre/Brasil é constituído por diferentes povos, fruto de diversos ciclos 

socioeconômicos que possibilitaram a miscigenação de sua população, dentre eles destacamos 

os nordestinos, que foram inseridos na região amazônica para explorar o látex, retratados na 

figura do seringueiro, associados aos indígenas, entre outros povos, que carregam consigo 

diferentes manifestações culturais, marcas expressas no fazer cotidiano de cada sujeito e de suas 

terras pretéritas.  

O Acre tem no processo de formação social a presença de povos indígenas, que se 

comunicava com demais povos dos países fronteiriços, Bolívia e Peru. Com o processo de 

ocupação do território por nordestinos, sírios, libaneses entre outros, foram muitas as misturas, 

tornando o processo complexo. Alguns povos indígenas nômades na tríplice fronteira utilizavam o 

cipó em seus ritos, conhecido como ayahuasca, e o contato com o “outro”, o nordestino, fora 

constituída uma nova linha religiosa. Os seringais com suas colocações distantes umas das 

outras, também eram povoados por personagens de fé, muitos com as romarias, advindas do 

Nordeste brasileiro, fruto da presença do catolicismo, expressões que se relaciona o profano e 

sagrado.  

Raimunda foi moradora do seringal Icuriã, Alto do Rio Iaco, na colocação Bom Sucesso, 

ela e sua família (Klein,2003) vieram da região nordeste por volta de 1928, uma das primeiras a 

povoar a localidade. A trajetória dessa mulher foi como a dos demais imigrantes, de dor e 

trabalho. Ao falecer passa a ser cultuada pela comunidade local. A partir desse cenário histórico, o 

presente artigo visa analisar o espaço sagrado da festa de Santa Raimunda do Acre, e a relação 

dialógica existente entre a cultura extrativista e a religiosidade arraigada nos seus elementos 

históricos e culturais, bem como verificar as relações existentes entre a religiosidade popular e a 

ocupação do território. O local e o objeto de pesquisa é o Seringal Icuriã, Alto do Rio Iaco, mais 
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precisamente na colocação Bom Sucesso, espaço voltado às peregrinações religiosas dos 

devotos de “Santa Raimunda”. 

A metodologia de pesquisa será exploratória com consulta as fontes orais e referências 

bibliográficas para basear a pesquisa. 

Palavras chaves: Religiosidade Popular; Santos da Floresta; Organização Comunitária. 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente ensaio visa analisar o espaço sagrado da festa da Santa Raimunda do estado do Acre, 

Brasil e, simultaneamente, a relação dialógica existente entre a cultura de comunidades 

extrativistas e a religiosidade arraigada nos seus elementos históricos e culturais do lugar. O 

recorte espacial desta pesquisa é no Seringal Icuriã, Alto do Rio Iaco, mais precisamente na 

colocação1 Bom Sucesso, espaço voltado às peregrinações religiosas dos devotos da Santa 

Raimunda, situado no município de Assis Brasil na tríplice fronteira do Brasil, Peru e Bolívia, 

território pertencente à Reserva Extrativista Chico Mendes na sua parte sudoeste, na regional Alto 

Acre, conforme figura1. 

 

 
FIGURA1: Acre e divisão por regional. Fonte: http://www.ac.gov.br/wps/portal/acre/Acre/estado-acre/municipios 

 

Ao percorrer os caminhos da religiosidade nas aglomerações humanas verificamos diferentes 

manifestações religiosas, sendo o culto ao sagrado uma das fontes para as contínuas lutas pela 

sobrevivência do homem na terra. Movidos pela fé, que simboliza a renovação e dá força para 

fenômenos chamados pelos fiéis de “causas impossíveis”, estes recorrerem ao sagrado. 

Constantes movimentos são provocados pela religiosidade no Brasil tais como: festas, romarias, 

                                                 
1
 A Colocação é onde o seringueiro mora e trabalha, numa clareira no meio da floresta está sua casa e na floresta ao seu redor 

onde existem as trilhas do corte da seringa. Cada família de seringueiro reside em uma colocação (NEVES, Marlúcia. A Colocação 
e a Casa do Seringueiro. Rio Branco-Ac, 2007, p- 39. 

http://www.ac.gov.br/wps/portal/acre/Acre/estado-acre/municipios
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procissões ocorrem nas diferentes partes, com diferentes misturas e aglomerando multidões. A 

observação desse movimento levanta questionamentos e leva à investigação para saber quais as 

relações existentes entre a religiosidade popular e a ocupação do território? A religiosidade é o 

ópio do homem?  

A atual formação do estado do Acre tem na sua história a presença de povos indígenas, que se 

comunicava com demais povos dos países fronteiriços, Bolívia e Peru. Com o processo de 

ocupação do território por nordestinos, sírios, libaneses entre outros, foram muitas as misturas, 

tornando o processo complexo.  

Os seringais com suas colocações distantes umas das outras, também eram povoados por 

personagens de fé, muitos com as romarias, advindas da região do Nordeste brasileiro, 

expressões que se relaciona o profano e sagrado. A maioria dos primeiros seringueiros foram 

homens que saiam destas terras devido à seca, a pobreza (MARCHESE, 2005) e incentivo do 

Estado.  

Segundo Neves (2007) esses homens, mulheres e crianças que se deslocaram e ocuparam as 

margens dos rios e o interior da floresta amazônica constituíram agrupamentos e varias 

territorialidades no espaço geográfico, sobretudo, no período do apogeu do Ciclo da Borracha, o 

que posteriormente possibilitou a formação dos primeiros núcleos populacionais, agrupamentos 

em seringais e colocações, espaços para atuação na coleta do látex, sendo a principal mão de 

obra. 

Não se sabe ao certo a quantidade de homens que chegaram ao estado do Acre. Mas muitos 

homens e famílias chegaram, e junto aos patrões da borracha - o seringalista - dono da vastidão 

de floresta que formavam que nesse contexto formavam os seringais. Os seringalistas também 

são citados como coronéis de barranco. 

As aberturas dos seringais iniciavam-se sempre às margens de um rio ou na embocadura de um 

afluente importante, o que facilitava o escoamento da produção das colocações e o controle dos 

seringueiros que residiam nas mesmas, pois, o rio era a único meio de transporte para o “resto” do 

Brasil. Assim a sede ficava a margem dos rios e as colocações no interior das florestas. A sede do 

seringal era constituída pelo barracão (a casa do patrão), o armazém, casa do guarda livro, 

administrado do seringal, e as construções de infraestrutura (NEVES, 2013). 

Para haver comunicação entre a sede e as colocações eram abertos os varadouros - que são 

caminhos na floresta, como trilhas. O seringueiro só ia à sede para entregar a borracha e aviar 

(trocar) mercadorias, ou seja, trocar o valor do que produziu (extraiu de látex) por fumo e açúcar, 
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por exemplo. No seringal como empresa toda a estrutura está ligada ao comando do seringalista, 

sendo a sede o local onde o lucro ficava. (PORTO GONÇALVES, 2003). 

Não somente o período entre guerras e pós-guerra que trouxe a falência dos seringais como 

empresa, mas também a produção da seringueira em larga escala na Ásia, a partir de sementes 

levadas da Amazônia brasileira. A territorialidade dos coronéis de barranco entra em 

desestruturação, mesmo porque, dependia das articulações políticas internacionais. Nesse sentido 

“1958 e 1967 são datas de triste memória para os Coronéis de Barranco posto que sinalizam 

quebra dos elos, dos degraus que os articulavam as escalas do poder nacional” (PORTO 

GONÇALVES, 2003, p. 371).  

Após a Segunda Guerra Mundial, com a queda do valor da borracha muitos seringais foram 

vendidos ou abandonados pelos seringalistas. A maioria dos seringueiros permaneceu, pois já 

haviam constituído seu lugar e sua cosmologia territorial.  

Nas décadas de 1960 e 1970 ocorre no Brasil à aplicação de uma política desenvolvimentista de 

cunho agropecuário voltada à ocupação da Amazônia Legal, território exibido como um vazio 

demográfico, mas que, o próprio IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) em 1960 já 

havia identificado a presença destes trabalhadores, definindo-os como autônomos que tiravam seu 

sustento da mata (seringueiros) e ocupantes de tais terras. A partir desta política 

desenvolvimentista a chegada dos fazendeiros (pecuaristas) ao Acre é inevitável. 

Imposta pelo Estado, esta política sequencia vários empates2, assassinatos e conflitos entre 

seringueiros e fazendeiros durante, aproximadamente, 20 anos e, somente após o assassinato de 

um dos líderes do Movimento dos Seringueiros, Chico Mendes, no final da década de 1980 é que 

o território dos seringueiros é demarcado e então instituída as Reserva Extrativista (RESEX), a 

partir de Decreto Federal.  

O Decreto n.º 98.897, de 30 de janeiro de 1990 define Reservas Extrativistas como “espaços 

territoriais destinados à exploração autossustentável e conservação dos recursos naturais 

renováveis por população extrativista (DECRETO 98.897/90 apud Allegretti, 2008, p. 48) e prevê 

que o território da reserva é bem do Estado sendo o uso concedido às populações extrativistas 

mediante contrato de concessão de direito real de uso (SANTILLI, 2005)”. 

                                                 
2
 Empate origina-se da linguagem local empatar, impedir.  O empate é uma tática de luta direta que unia um 

contingente considerável de seringueiros que, após muitas expulsões de suas colocações resolveram “empatar” os 
desmatamentos. Os seringueiros formavam uma espécie de “corrente humana”, com os braços cruzados uns nos 
outros, impedindo das motosserras chegarem às árvores. Também fazia parte do processo conversar com os peões 
(serviçais dos pecuaristas) para o convencimento do não desmatamento. Ver mais em RODRIGUES, G. Caminhando 
na floresta. Rio Branco: EDUFAC, 2009. P. 97. 
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SANTOS DA FLORESTA 

 

Atualmente, ao percorrer as diferentes festas populares de santos da floresta no território do Acre, 

percebe-se o sincretismo religioso, com aspectos do catolicismo, da umbanda e dos ritos 

indígenas. A necessidade de fazer pedido e agradecer o atendimento divino promove na 

comunidade o pagamento de promessas e pedidos com demonstração de fé por meio de 

construções de capelas, queima de fogos e a entrega de ex-votos3.   

O Acre, território marcado por diversos conflitos, registra na história forte relação com a 

religiosidade popular. Segundo Klein (2003) o processo de ocupação do território contextualiza a 

saída do Nordeste e a chegada de Sra. Raimunda com a família para o município de Assis 

Brasil/AC, onde foram morar no Seringal Icuriã, Colocação Bom Sucesso em 1928, uma das 

primeiras a povoar a localidade. A trajetória dessa mulher foi como a dos demais imigrantes, de 

dor e trabalho. (DOURADO; DOURADO; MACIEL; DAS GRAÇAS, 2011, p. 27) descrevem: 

 

O senhor Manoel José dos Santos, seringueiro, morador da colocação Benfica, 
Icuriã, Iaco, conheceu Raimunda Moreno da Silva, a alma do Bom Sucesso, 
que casou no rio caeté, na passagem de Monteiro Leite, (...) de lá Raimunda 
foi para o Icuriã com seu marido, João Moreno. 

 

É possível verificar na trajetória de Raimunda a migração por vários territórios, pela forma de 

ocupação do território, o caminho percorrido até os seringais. Na construção do espaço de 

convivência os elementos do cotidiano dos sujeitos foram sendo assimilados na prática da 

estrutura do sistema seringalista. Então sem a participação da igreja instituída, a católica, o povo 

continua a utilizar elementos do catolicismo, que passam a constituir o cenário de fé no novo 

lugar. Essa senhora sofredora do seringal e que deu testemunho de fé é considerada santa pelas 

pessoas do lugar.   

 

Em repetidos depoimentos as pessoas afirmam que Santa Raimunda morreu 
de parto. Segundo Dona Beatriz, a criança não teria nascido devido à grande 

                                                 
3
 Ex-voto do latim: Por força de uma promessa, de um voto; pode ser um quadro, pintura ou objeto a que se conferiu 

uma intenção votiva, ou seja, religiosa. Podem ser ainda placas com inscrições, 
figuras esculpidas em madeira ou cera, muitas vezes representando partes do corpo que estavam adoecidas e foram 
curadas etc. Podem, ainda, se expressar por meio de obrigações, interdições ou outras formas de sacrifícios 
pessoais. São colocados em igrejas, capelas, cemitérios, cruzeiros de acontecido, para pagar promessas, agradecer 
uma graça alcançada, consagrar ou renovar um pacto de fé. Fonte: Enciclopédia de Artes Visuais do Itaú 
Cultural. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Latim
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pintura
http://pt.wikipedia.org/wiki/Religi%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Escultura
http://pt.wikipedia.org/wiki/Madeira_(material)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cera
http://pt.wikipedia.org/wiki/Igreja
http://pt.wikipedia.org/wiki/Capela
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ita%C3%BA_Cultural
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ita%C3%BA_Cultural
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fraqueza e cansaço da mãe. O lugar onde foi enterrada a Santa Raimunda 
tornou-se um lugar diferente, por exalar um perfume nunca sentido antes. 
(KLEIN, 2003, P. 49) 

 
 

Na Colocação Bom Sucesso todos os anos ocorre a romaria ecológica em devoção à Santa 

Raimunda Alma do Bom Sucesso. É denominada ecológica, pois as peregrinações ocorrem no 

meio da floresta na Reserva Extrativista (RESEX) Chico Mendes. O local recebe em média 700 

visitantes que seguem em procissão até onde foi enterrado o corpo de Raimunda, cujo espaço 

teve uma capela construída em homenagem à Santa. No ritual, além da participação da 

população, a participação da Igreja Católica tem sido sistemática com a celebração da missa. A 

comunidade do seringal e proximidades aproveita o dia de celebração, 15 de agosto, para vender 

alimentos, sucos, caldo de cana e outros alimentos.  

 

A FÉ: ANESTESIA PARA O CORPO E FESTA PARA ALMA 

 

As manifestações religiosas populares agregam diferentes grupos, os que fazem uso local na 

forma de devoção e os demais que são atraídos pela festividade ou curiosidade.  

De acordo com Rosendahl (1996: 27), o sagrado manifesta-se como uma realidade de ordem 

inteiramente diferente da realidade do cotidiano e são inúmeros as hierofanias. A manifestação do 

sagrado num objeto qualquer, implica em algo de misterioso, ligado a realidade que não pertence 

ao novo mundo. O objeto relacionado ao fenômeno do milagre que passa a ser visto como 

sagrado. 

A religiosidade é fator que estimula o deslocamento, assim são as relações do homem com o 

espaço, marcam os territórios com representações religiosas para configurar pertencimento, 

dispõe as características culturais dos sujeitos que compõe a localidade, constituindo assim o 

campo de relação homem, trabalho e religiosidade. Essas configurações constituem novos 

lugares.  

 

Nesses acontecimentos, o fiel pode expor a sua devoção tornando-a pública, 
renovando os votos em favor do Sagrado, bem como, da à possibilidade de 
sair dos afazeres cotidiano (como faz um turista), promovendo momentos de 
louvor, êxtase e fruição. Dessa forma, as festas religiosas de caráter 
devocional e de pagamento de promessa, são capazes de agregar pessoas 
solidárias a uma força maior e estimulá-las ao deslocamento, guiadas pela fé 

espiritual. (ARAGÃO; MACEDO, 2011, p.408). 
 



 8 

As atribuições da população no culto são dadas pelos próprios sujeitos, como a construção do 

espaço e a cenarização. Seguindo o construto de Lipovetsky (2005), estamos vivendo uma 

descrença generalizada, na igreja, família, partido, trabalho, saber, poder, antes inquestionáveis, 

porém, com a partida do homem dos centros dominados pelas representações religiosas para as 

florestas, local onde a religiosidade é associada aos mitos, elementos de seres protetores e 

guardiões da floresta, há uma interferência significativa destas práticas religiosas no espaço e 

seus processos regionais. 

 

O lugar é, em sua essência, produção humana, visto que se reproduz na 
relação entre espaço e sociedade, o que significa criação, estabelecimento de 
uma identidade entre comunidade e lugar, identidade essa que se dá por meio 
de formas de apropriação para a vida. (YÁZIGI; FANI, 1999, pg. 28). 

 

Os sujeitos que vivem na Amazônia necessitam associar religião com a religiosidade popular para 

manter a relação com o trabalho. Configurando, assim esses sujeitos o novo ambiente com 

marcas experimentadas em outro local, Klein, (2003) em sua pesquisa apresenta mulheres 

santificadas pelas comunidades, na área da Reserva Extrativista Chico Mendes temos: Raimunda 

da Colocação Bom Sucesso, Seringal Icuriã; Antônia Lira da Colocação Nova Morada, Seringal 

Fronteira; Antônia Oliveira da Silva da colocação Bom Sucesso, Seringal São Pedro; Estelita do 

Seringal São Salvador, rio Xapuri; Sebastiana da colocação Lua Nova, seringal Icuriã, Klein 

aponta aos ex-votos deixados para as santas, pois estes estão intrinsecamente associados à 

condição feminina, as necessidades de saúde. Situação irreparável, já vista não haver 

atendimento médico/hospitalar nos seringais. E santos, masculinos, como São João do Guarani 

de Xapuri a relação também é associada à saúde. Essas são as razões construídas 

cotidianamente pelos moradores de seringais para permanência na terra?  Segundo Dourado 

(2011, p. 26), Raimunda, alma do Bom Sucesso “... era parteira nesta hora não teve quem a 

socorresse. Vencida pelo cansaço, Raimunda descansa eternamente.” Mulher que colaborava 

com a vida em comunidade, ajudando as demais na hora do parto, sua morte ocorre em 

decorrência da atividade que exercia para ajudar e não adquirir renda.  

 

PEREGRINAÇÃO 

 

A relação dialógica existente entre a cultura extrativista e a religiosidade está arraigada nos 

elementos históricos e culturais da comunidade, fáceis de serem verificados no fazer cotidiano, no 
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preparo dos alimentos e nos simbolismos da fé. Refletir sobre a devoção nos tempos do 

seringalista traz a perspectiva de que a constituição dos lugares de devoção é parte da história de 

ocupação, da fé em milagres como esperança de melhorias na vida, além das próprias 

manifestações culturais.  

Para participar da festa popular e sentir como funciona a troca da comunidade dos visitantes em 

função da religiosidade, partimos de Rio Branco – Acre dia 14 de agosto 2010 com destino inicial 

Brasiléia - Acre, município que faz fronteira com a cidade de Cobija – Pando – Bolívia, a viagem 

até Brasiléia é feita pela BR 364, que é toda asfaltada, concluída essa etapa em três horas. De 

Brasiléia segue para o destino, Seringal Cumaru localizado no município de Assis Brasil/AC, 

fronteira com a cidade Iñapari – Madre de Dios – Peru. O ramal que dá acesso ao Cumaru fica 

uma entrada antes da alfândega, de nome, Ramal do Icuriã, esse ramal não é asfaltado, cruzamos 

no ramal com o igarapé do Pedro, ao chegar à primeira colocação todos os visitantes deixam seus 

carros, motos, e demais veículos, a parti de então só é possível prosseguir caminhando, em 

romaria que dura 01h20min. Figura 2. 

 
                                                   FIGURA 2: Procissão Santa Raimunda, 2010.   Foto: Rachel Dourado 

 

Diversas pessoas pagam promessas ou carregam algo simbólico da graça recebida: crianças 

vestidas de santas, mulheres cobertas, senhores com flores, rapazes de joelho, membros de 

madeira, velas, fotografias e uma infinidade de objetos que representam para os fieis o pagamento 

da promessa pelo milagre recebido de Santa Raimunda. Conforme figura 3. 
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FIGURA 3: Dona Francisca de Fátima - cura de sua filha da 
meningite. Foto: Rachel Dourado, 2010. 

 

Verificamos que o movimento de fé com sua ampliação ganhou a dedicação da igreja católica, que 

atualmente colabora com o desenvolvimento da festividade. A comunidade tem preocupação com 

aspectos ambientais. Juntos, comunidade e igreja sinalizaram todo o percurso com placas 

informando que é proibido jogar lixo. Os sujeitos que participam da celebração como visitante 

sentem ausência da universidade para realizar pesquisas que respondam sobre a origem da 

santa. Ao questionarmos sobre a possibilidade da Santa ser canonizada a resposta que ouvimos 

em diversos depoimentos seguiam o sentido apresentado: “Se ela é Santa para o povo, ela é 

Santa para todos nos.” Foi-nos apresentada, a uma obra de um artista peruano que pintou um 

retrato da santa com traços peruanos. Segundo irmã Maria Poffo, da paróquia Nossa Senhora do 

Perpetuo Socorro – Assis Brasil/AC a Santa é Brasileira, e cearense. Os primeiros artistas a 

pintarem a Santa foram os peruanos, por isso eles utilizam traços indígenas do povo peruano, 

figura 4.  
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      FIGURA 4: Pintura a óleo da “imagem de Raimunda Moreno” Foto: Rachel Dourado, 2010. 

 

Verifica-se a presença de muitos romeiros de vários lugares do Estado e dos países vizinhos, para 

pagar suas graças recebidas. Recorre-se a alguns exemplos, como o de Dona Francisca que 

mora em Brasiléia/AC e foi pagar a promessa pela graça recebida. Seu André peruano de Puerto 

Maldonado já vem pela segunda vez para agradecer a cura dos olhos, o de Dona Francisca de 

Fátima, de Assis Brasil vem pagar o milagre recebido que pela cura da filha, ela diz que Santa 

Raimunda é Santa do povo e principalmente Santa da RESEX. 

 

METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

A metodologia utilizada foi a exploratória, visita in-loco e consulta as fontes orais, com entrevistas, 

recorrendo aos três conceitos de Hall (2006) para identificar a cultura e a identidade e suas 

relações com o turismo a partir da perspectiva de experiência cultural como manifestação da 

essência humana, dentro de uma abordagem qualitativa, com a comunidade que vive na 

colocação, Bom Sucesso e entorno, com os visitantes no dia da festa 15 de agosto e personagens 

da igreja católica que atualmente acompanham a realização da romaria. 
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Foram utilizadas as pesquisas do Departamento do Patrimônio Histórico Estadual da 

Fundação Elias Mansour e as pesquisas do antropólogo Paulo Klein (2003). Utiliza-se também 

fontes bibliográficas para fundamentar a pesquisa, que são os que trabalham com a geografia da 

religiosidade, espaço, territorialidade, santos populares e santos da floresta.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Conclui-se com Coriolano (2005) que os lugares são impregnados de cultura, carregados de 

história, de tradições, expressões culturais com forte identidade, que constituem bases e por atrair 

visitantes, tem forte apelo para a “comercialização” com cunho na segmentação cultural, no ramo 

do turismo, tratado especificamente como turismo religioso.  

Os lugares são resultados de processos de produção não apenas histórico, mas espacial, político 

e religioso. O interessante de observar dos santos da floresta é o sincretismo religioso e as 

histórias dos próprios santos que, atualmente, em sua manifestação cultural (festa e peregrinação) 

revelam características histórico-culturais das comunidades seringueiras.  

São manifestações constituídas por um contexto ambiental/territorial influenciado por aspectos 

culturais/religiosos das pessoas provenientes do nordeste brasileiro.  

Conhecer a história dos santos da floresta é trazer à memória coletiva o tempo que se foi, mas 

que ainda permanece, pois, apesar do contexto político territorial ser outro, a fé e as entidades 

permaneceram cultuadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 13 

BIBLIOGRAFIA 

 

ALLEGRETTI, Mary. A construção social de políticas públicas: Chico Mendes e o movimento 
dos seringueiros. Revista Meio Ambiente, n. 18, p. 39-59, jul./dez. Editora UFPR. 2008 

ANAIS DO II ENCONTRO NACIONAL DO GT HISTÓRIA DAS RELIGIÕES E DAS 
RELIGIOSIDADES -Revista Brasileira de História das Religiões – ANPUH, Maringá (PR) v. 1, 
n. 3, 2009. ISSN 1983-2859. Disponível em http://www.dhi.uem.br/gtreligiao/pub.html 

ARAGÃO, I; MACEDO, J.R. Turismo religioso, patrimônio e festa: Nosso Senhor dos Passos 
na cidade sergipana de São Cristóvão. Caderno Virtual de Turismo. Rio de Janeiro, v 11, n. 3, 
p. 399-414, dez. 2011.  

CASTRO, Iná; GOMES, Paulo; CORRÊA, Roberto.  Geografia: Conceitos e Temas.  Rio de 
Janeiro. Editora Bertrand, 2008 

CORIOLANO, Luzia; SILVA, Sylvio.  Turismo e Geografia Abordagens Críticas.  Fortaleza. 
Editora UECE, 2005. 

CRUZ, Rita. Geografia do Turismo de Lugares a Pseudo-Lugares. São Paulo: Roca, 2007. 

DOURADO, Rachel; DOURADO, Suzana; MACIEL, Geovanna; GRAÇAS, Maria das.  Revista 
Uirapuru, Turismo religioso: Romaria Santa Raimunda Alma do Bom Sucesso Rio Branco, 
Editora EDUFAC, p. 24-27 abril 2011. 

GONÇALVES, F. R.; DEL GROSSI, S. R. Geografia e turismo: um caminhar circunstancial. 
SIMPÓSIO REGIONAL DE GEOGRAFIA, 2, Uberlândia (MG): IGUFU, 2003. 

HERNANDEZ, D’ Angelo. Autonomia Integradora y Transformación Social: El desafio ético 
emancipatorio de la complejidad. 

KLEIN, Estanislau. Santos da Floresta: Cultura e Religião entre seringueiros do Acre. Rio 
Branco: Editora da UFAC, 2003. 

LIPOVERSKY, G., A Era do Vazio: ensaios sobre o individuo contemporâneo, São Paulo, 
2005. 

MARTINELLO, Pedro.  A batalha da borracha, na segunda guerra mundial, Rio Branco. Editora 
EDUFAC, 2004.  

NEVES, Marlúcia Cândida de Oliveira. A colocação e a casa do Seringueiro: Exemplo de 
arquitetura vernácula da Amazônia. Rio Branco: Gráfica TJ/ AC. 2007 

ROSENDAHL, Zeny – Espaço e Religião: Uma Abordagem Geográfica. Rio de Janeiro Very, 
Nepec, 1996. 

SANTILLI. Juliana. Socioambientalismo e novos direitos: Proteção jurídica à diversidade 
biológica e cultural. São Paulo: Peirópolis, 2005.  

http://www.dhi.uem.br/gtreligiao/pub.html


 14 

SANTOS, Milton.  A Natureza do Espaço.   São Paulo, 4ª Edição. Editora Edusp, 2008. 

SARAIVA, Adriano Lopes; SILVA, Josué da Costa. Revista - NEPEC - Núcleo de Estudos e 
Pesquisas sobre Espaço e Cultura. Artigo Espacialidade das Festas Religiosas em 
Comunidades Ribeirinhas de Porto Velho, Rondônia. Disponível em 
www.nepec.com.br/saraiva_silva_esp_cult_24.pdf  

SEABRA, Giovanni, (organizador), Comunidades, natureza e cultura no turismo, João Pessoa: 
Editora Universitária da UFPB, 2012. Disponível em www.turismosertanejo.com.br. 

PORTO GONÇALVES, Carlos Walter.  Geografando nos varadouros do mundo: Da 
territorialidade seringalista (o seringal) à territorialidade do seringueiro (a Reserva 
Extrativista).  Brasília: IBAMA, 2003. 

SFORZI, F. La teoría marshalliana para explicar el desarrollo local. In RODRIGUEZ 
GUTIÉRREZ, F. Manual de desarrollo local. Gijón: Trea, 1999, p. 13-32. 

SOUZA, Carlos Alberto Alves de.  História do Acre: novos temas, nova abordagem.  Rio 
Branco, Editor Carlos Alberto Alves de Souza, 2002. 

SOUZA, Josué Fernandes de; CALIXTO, Waldir de Oliveira; SOUZA, José Dourado.  Acre: Uma 
história em construção, Rio Branco, 1985. 

YÁZIGI, Eduardo; FANI, Carlos; CRUZ, Rita.  Turismo, Espaço Paisagem e cultura. São Paulo. 
Editora Hucitec, 1999. 
 
 
 
 
 

http://www.nepec.com.br/saraiva_silva_esp_cult_24.pdf
http://www.turismosertanejo.com.br/

