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Resumo 
 
Neste artigo busca-se ressaltar a trajetória do artista Hélio Melo desde sua vivência na 
Floresta Amazônica até sua vida na cidade de Rio Branco (AC). A premissa que sustenta a 
argumentação é a de que a arte de Hélio Melo reflete sua vivência como seringueiro. A partir 
da reflexão sobre o modo de vida do homem da floresta, o artista procurou esboçar em sua 
obra visual e literária, uma sociologia do trabalho. O ambiente Amazônico é o tema do seu 
trabalho, que revelou em desenhos e histórias, a fauna, a flora e o homem amazônico. 
 
Palavras chaves: Hélio Melo – Identidade – Seringueiro – Amazônia – Sociologia do 
trabalho  
 
 
Abstract 
 
This essay aims at emphasizing Hélio Melo's course of life since his life experience in the 
Amazonian Rainforest up to his life in the city of Rio Branco, Acre. Our founding premise is 
that Hélio Melo's art reflects his experience as a rubber gatherer, having in mind the 
woodman's way life, Melo searches to draw, in his plastic and literary art, a sociology of 
labor. The Amazonian enviroment is the theme of his art, which has shown the Amazonian 
flora, fauna and man in sketches, drawings and stories. 
 
Key-words: Helio Melo – Identity – Rubber Gatherer -  Amazonian Environment - Sociology 
of labor 
 
 
 

Este artigo é um recorte do percurso de vida do artista Helio Melo (1926-

2001) discutindo as relações que sua arte estabeleceu com o meio ambiente do 

Estado do Acre, sua trajetória de vida, a questão de pertença, focando na busca de 

identidade dos seringueiros, a maioria de origem migratória do nordeste brasileiro.  

Num primeiro momento são abordadas questões referentes às raízes culturais 

do artista, embebidas na história da colonização do Acre. O movimento de migração 

nordestina para a Amazônia, no começo da colonização sugere que, assim como o 

migrante está sempre em movimento, em busca de territórios mais aprazíveis, a 

trajetória de Hélio Melo de seringueiro a artista plástico, deixa entrever 
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deslocamento semelhante. Tanto no território físico-espacial quanto no território 

simbólico-artístico, é possível notar essa noção de deslocamento.  

O dialogo de Hélio Melo com a tradição e a modernidade é o ponto de partida 

para um melhor entendimento de seu fazer artístico, sua poética visual, teatral e 

literária na busca de uma identidade.  

As suas linguagens artísticas nos fornecem elementos para entender a questão 

da identidade dos seringueiros. Seo Hélio, assim como milhares de seringueiros, foi 

obrigado a se deslocar para a cidade e, chegando nesse novo território, ocupou a 

região da periferia social. Já no campo simbólico o artista transitou pelos territórios 

da arte, apropriando-se de diferentes linguagens. Aqui vale uma explicação: o 

pronome de tratamento grafado em itálico Seo demonstra, nas comunidades mais 

simples, noção de prestígio, seja porque a pessoa homenageada presta ou prestou 

relevantes serviço à comunidade, seja porque, com o avançar do tempo, adquiriu 

experiência suficiente para resolver conflitos ou pendências. Neste artigo todas as 

vezes que este pronome Seo, for usado  estará relacionando a pessoa de  prestígio 

na comunidade em que atua e equivalerá à corruptela de Senhor.  

O que se discute neste artigo é a questão da identidade social e ambiental na 

obra de Hélio Melo, assim sendo, se faz necessário trazer informações sobre a 

origem deste artista.  Embora tenha nascido na vila amazonense de Floriano Peixoto 

(AM), é considerado um artista acreano, pois sua produção visual, musical, literária e 

teatral se deu na cidade de Rio Branco, capital do Acre.  Em vários momentos de 

seu discurso o artista se posiciona como um pintor da floresta, pois esta foi sua 

escola e única inspiração. E mesmo quando se mudou para a zona urbana em Rio 

Branco (AC), trouxe a selva consigo. Costumava dizer que as imagens o perseguiam 

e tinha a urgência de retratar a mata. 

 A origem do artista está relacionado com a migração nordestina acontecida na 

década de 1870. Esta migração se deu em conseqüência da grande seca que 

aconteceu entre 1877 e 1879 no nordeste. Assim é a narrativa de Craveiro Costa: 

“Todo o imenso vale do Amazonas encheu-se de cearenses tangidos da 
terra natal pelo fenômeno climatério assolador, que secava os rios, 
despovoava os lares. A onda povoadora dirigiu-se, de preferência, para as 
bacias do Juruá e Purus, rios mais facilmente navegáveis, servidos por 
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vapores e com um comércio que se anunciava promissor e a indústria da 
borracha em adiantada fase de organização.” (COSTA, 2003, p. 45-46)  
 

Época em que Belém (PA) e Manaus (AM), as grandes capitais do negócio da 

borracha, abrigavam numerosas quantidades de desvalidos que vinham à região 

amazônica em busca de melhores condições de vida e iludidos que sua 

permanência nas terras úmidas da floresta amazônica seria passageira e que em 

questão de tempo teriam condições de retornar às suas terras de origens com algum 

dinheiro no bolso. Essa tropa de famintos era recrutada pelas casas aviadoras [1] e 

embarcados em navios gaiolas [2] para uma viagem desconfortável e 

excessivamente demorada, cheia de imprevistos. Muitos daqueles que embarcavam 

eram vitimados por doenças como o “cólera (...), que causava disenteria e matava 

em menos de 24 horas os já enfraquecidos pela fome.” (MELO, 2000, p. 32). Seo 

Hélio conta, em seu livreto História da Amazônia (2000), que, naquela época, os 

moribundos andavam com o nome escrito num papel guardado no bolso para 

identificar o defunto, pois a doença desfigurava a fisionomia do falecido. Se o 

aventureiro se livrasse desta doença, corria o risco de padecer de alguma doença 

tropical como a malária. 

Esses homens destemidos enfrentaram situações de grande perigo, lutando 

contra a força da natureza: “calor, chuva, umidade, enchentes e vazantes dos rios, 

falta absoluta de comunicação e completo isolamento, atacados por enxames de 

mosquitos, carapanãs, piuns, borrachudos, mutucas, mucuins e outros insetos” 

(MELO M. D., 1968, p. 105), cujos zunidos  azucrinavam e cujas picadas 

provocavam doenças como malária, beribéri, varíola, hidropsia e outras. Entretanto 

nada os detinha na extração vegetal do látex. Em poucos anos, o Rio Acre estava 

todo ocupado, assim como o Rio Purus, e a fronteira era tão volátil que, para esses 

debravadores, onde quer que existisse uma seringueira seria território brasileiro  

para eles, não importavam sequer os tratados internacionais entre Brasil, Peru e 

Bolívia. 

 Desta maneira precária foram sendo criados os seringais, assumindo uma 

propriedade das terras que antes eram devolutas. Com a fixação do homem nessa 

labuta em extrair o látex da seringueira e sua permanência por anos a fio nesta 

empreitada, foi-se criando um sentimento de pertencimento ao lugar. Tal sentimento 
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de pertença ao mesmo grupo social, com objetivos, interesses e comportamentos 

comuns é uma estrutura universal em qualquer forma de sociedade. E, no caso 

desses primeiros exploradores, a paisagem da floresta foi o alicerce que amparou a 

solidificação de uma memória social. Aos poucos, a mata foi sendo sobrepujada e, 

nos dizeres de Craveiro Costa, apareceu “de improviso, um fator novo da vida 

econômica nacional, a figura original do seringueiro triunfante”. (COSTA, 2003,p.46). 

A identificação com a função de seringueiro permaneceu até mesmo quando, na 

atualidade, com relação a isto, Marchese (2005) coloca que a pertença continua 

num grupo que mesmo não mais trabalhando como seringueiro, se identifica com os 

valores, crenças e costumes e sentido de vida daquele lugar.   

 Helio Melo conta que seu avô foi um homem muito trabalhador; labutou com o 

comércio de lenha que abastecia os navios a vapor que subiam os rios Purus e 

Acre, na região de Boca do Acre e conseguiu comprar vários seringais, sendo o 

seringal Senápolis herdado por sua mãe, Dona Rita Holanda de Melo, na ocasião da 

morte de seu avô: “Seringal Senápolis foi uma herança de minha mãe. Era um 

seringal grande, mas só em terras. Tinha poucas colocações e muitos herdeiros.” 

(MARGARIDO, 1997, vídeo). 

Em depoimento no vídeo autobiográfico “A Peleja de Hélio Melo com o 

Mapinguari do Antimari” (1997), do cineasta acreano Silvio Margarido, Seo Hélio nos 

conta sobre a origem de sua família: 

“A origem da minha família é do Ceará. Dizem que minha bisavó veio 
naquela primeira expedição de João Gabriel. Mas meu pai e mãe são 
amazonenses e vieram para o seringal Floresta. Meu avô, muito 
trabalhador, trabalhando em cortar lenha conseguiu comprar vários 
seringais”. (MARGARIDO, 1997, vídeo.)  

 

 A colonização da Amazônia aconteceu capitaneada por um exército de 

sertanejos que, fugindo da fome, migraram para a Amazônia em busca de melhores 

condições de vida. Trouxeram também a sua tradição herdada da civilização 

européia, que, como se sabe, influenciou sobre maneira da região nordeste do 

Brasil. Alguns estudiosos chegam a dividir o nordeste em dois: o nordeste do litoral, 

onde se manifesta a riqueza econômica, e o nordeste do sertão, onde prevalece a 

precariedade. As levas que chegaram à Amazônia vieram principalmente desse 

sertão paupérrimo, carente de tudo e subjugado pela seca inclemente da década de 
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1870. Esses migrantes trouxeram uma bagagem cultural baseada na oralidade, na 

cultura popular e numa visão de mundo ruralista. 

Hélio Melo utiliza a inspiração da floresta, sua origem nordestina, e os 

seringueiros são retratados em muitas de suas obras, tais como os costumes, as 

moradias, as crença, as anedotas, etc., documenta também, momentos em que 

estes migrantes foram forçados a construírem suas identidades na luta pela terra e 

pela preservação da floresta. Em suas narrativas o êxodo florestal proporcionou a 

união de mundos diferentes, numa sociedade que preferiu a estrutura urbana em 

detrimento das populações tradicionais.  

Embasado neste histórico-social do artista, entendemos que a forma de sua 

poética é resultante de um estilo de vida. O tratamento que Seo Helio deu aos 

símbolos e a alegorias nos transportam a Idade Média, como se fosse uma herança 

medieval. Herança essa de influência essencialmente portuguesa e árabe que 

chegou à região amazônica por influência dos nordestinos, os quais, por 

singularidades geográficas que favoreceram o isolamento, mantiveram por algum 

tempo um arcaísmo e uma resistência à modernidade. A manutenção dessa 

mentalidade arcaica se manifestou na música, na dança, na crença e em outras 

manifestações artísticas. Estes registros imagéticos e textuais são conhecimentos – 

experiências - ligadas não só à práxis do artista, como também à sua visão e 

vivência social, ecológica e política. Segundo Gadamer, a arte é conhecimento, e o 

produto do fazer artístico proporciona ao apreciador conhecimento, de forma que “a 

experiência da obra de arte torna este conhecimento partilhável.” (GADAMER, 1997, 

p. 169)  

A trajetória de vida e produção do artista fundamenta-se na comunicação 

verbal, oral, visual, teatral, com o objetivo de partilhar conhecimentos que advém de 

sua vivência. O termo “vivência” tem aqui o sentido proposto por Gadamer (1997), 

que entende a vivência como o conceito entendido pelos filósofos alemães Georg 

Simmel (apud Gadamer, 1997) e Schleiermarcher (apud Gadamer, 1997): para 

esses pensadores, o conceito de vivência não está relacionado ao episódio cotidiano 

da vida, mas sim ao sentido de aventura, que, por singularidade, marca o indivíduo 

de maneira indelével e traz como resultado um aprendizado ou uma forte lembrança.  
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Embora a obra de Seo Hélio retrate as lembranças da mata e a vida do 

seringueiro, ao sair da floresta para ir morar na cidade ele se apropriou da 

modernidade da vida citadina. De forma que, nas suas narrativas sobre a vida dos 

seringueiros, ele o faz num sentido histórico, recuperando uma vivência, no sentido 

do conceito proposto pelos filósofos já mencionados acima, que resulta também em 

aprendizagem, e não só lembrança. Para Gadamer, a reflexão sobre a vivência 

resulta em experiência, que, em alemão, é Erfahrung, cujo radical fahrung traz essa 

conotação de lançar-se em aventura, expor-se a risco. Já a palavra vivência em 

alemão é Erlebnis, que significa a última situação dada. 

O artista neste novo espaço, o urbano, lança-se em aventuras, a sua obra 

visual adquiriu uma forte conotação social assumindo novas identidades sociais. A 

preocupação com os desafortunados, os moradores da periferia e com a esperteza 

dos políticos. Hélio Melo traz para a sua construção poética o distanciamento entre 

povo e a classe dominante. Tenta, através de metáforas, associar a classe dos 

mandatários a burros. Numa seqüência de quadros, mostra o burro em cima de uma 

árvore, enquanto o trabalhador está bem abaixo da classe social, no chão. Esta 

seqüência pictórica merece uma análise de seu conteúdo, porque revela a rebeldia 

do artista, o seu alto poder de crítica e seu pleno entendimento dos mecanismos de 

poder da cidade. Abaixo, trazemos uma imagem dentre tantas que retrata esta 

seqüência temática. 

 

Hélio Melo. 

 “O Homem e o Cavalo” (1996). 

Nanquim e sumo de folhas sobre papel cartão, 47cmx42cm, 

Acervo Fátima Melo, Rio Branco (AC) 

 

A analise da obra poderia ser feita por viés diferente, a técnica utilizada, etc., 

porém, o nosso olhar se embasará no que já foi dito sobre a trajetória de vida do 

artista, sua visão de mundo, seu engajamento político e na busca da construção de 

identidade, e o respeito por uma classe de trabalhadores, embora em fase de 

extinção seja dígna de respeito, o seringueiro.   

No exercício do olhar de pronto verificamos dois personagens, um homem da 

floresta e um cavalo. O primeiro com o olhar cabisbaixo, que poderíamos até 



4450 

 

 

interpretar como um ato de preocupação.  Apreensivo com a floresta e com o 

sustento da sua família e de outras, pois, este é um individuo da floresta, e dela faz 

parte. Os troncos (tocos) que agora ornamentam a floresta ou parte dela, um dia 

foram grandes árvores produtivas, agora uma vegetação rasteira, um pasto, embora 

o artista não apresente os bois, para a sua composição é passível de entendimento 

que o antigo seringal hoje seja um espaço ocupado para a criação de gado, um 

negócio mais promissor e mais lucrativo, em busca de atender uma carência de 

mercado.  O segundo personagem uma representação simbólica do proprietário das 

terras, o patrão, é retratado como um animal, que pela tradição normalmente 

apresenta grande dificuldade de assimilar os comandos, aprendizagem.  

Este texto imagético, que o artista nos apresenta traz entre outros elementos 

um quadrúpede encima de uma árvore uma representação simbólica de um ser 

imediatista, que desconsidera os reais problemas que um desmatamento poderá 

causar no futuro.  Esta alegoria construída por Seo Hélio é uma visão ambientalista.  

O elemento que está no centro do quadro, uma arvore de troncos fortes, alta, 

que suporta em um de seus galhos o peso de um pomposo “cavalo”, não só da 

massa corpórea, como também o peso da hierarquia financeira, um sujeito patrão, 

que utilizou da simplicidade dos seringueiros, como degraus para chegar ao topo e 

desfrutar da condição de dono para desconstruir uma região transformando-a em 

algo extremamente nocivo para as futuras gerações.   

O desmatar no conceito de Seo Hélio e de muitos ambientalistas gera danos 

irreparáveis para a humanidade, desloca pessoas fazendo com estes percam as 

suas identidades.  

Além destas questões a representação iconográfica de Hélio Melo, nos 

apresenta uma linha horizontal ao fundo, onde uma vegetação baixa e o céu se 

misturam desqualificando a real imagem das florestas acreanas.    

A verticalidade das arvores que são representadas na pintura logo no primeiro 

plano, equilibra a composição e nos conduz ao interior da imagem, onde podemos 

verificar a quase total ausência de outras árvores.  
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A solitária árvore no fundo a esquerda, de quem olha o quadro, também 

poderá ser entendida como uma alegoria das futuras florestas acreanas, se os 

cavalos patrões e os órgãos governamentais não encontrarem soluções humanistas 

e ambientalistas para a região.  Na frente desta árvore solitária e tímida, ligado por 

uma linha invisível está o homem de quem iniciamos com a narrativa nos conduz a 

inúmeras indagações que este artigo não permite.  

Então, convidamos o leitor a refletir sobre esta e outras obras deste artista que 

lutou quando vivo e que ainda hoje o seu trabalho é “carregado” de conhecimentos, 

saberes que poderão ser cultivados por muitos.  Assim como o personagem em 

primeiro plano devemos nos preocupar sim, com as florestas do Acre e outras que 

fazem parte do nosso planeta.  

Esta preocupação planetária revela um novo cidadão, ou melhor, esse artista 

em constante movimento, de seringueiro a artista plástico estabeleceu diálogos 

entre a tradição e a modernidade e trouxe para a contemporaneidade um estilo de 

vida de uma categoria de trabalhadores que, apesar de estar em pleno 

desaparecimento, ainda mantém um sentido de vida. Enfatizou nos seus trabalhos 

que a pessoa possui uma vivência em diferentes grupos, seja na escola, no trabalho, 

no lazer, em casa, no clube, em quantos espaços de convivência experimentados 

pelo indivíduo. Na atualidade a identidade de uma pessoa se constrói a partir da 

multiplicidade cultural e espaços compartilhados.   

 O compartilhar espaços conforme a trajetória de vida de Hélio Melo e muitos 

outros, migrantes e imigrantes, esta associado ao sentido de pertença, característica 

da formação de identidades no mundo contemporâneo, pois, ela não é fixa, muito 

pelo contrário ela se expande nos diversos espaços de convivência vividos pelos 

seringueiros e também por Seo Hélio, tema constante em suas obras. Ao dialogar 

com a modernidade assumindo novas ocupações, tais como catraieiro, barbeiro e 

artista, Hélio Melo se coloca como opositor de um sistema desigual, como um 

defensor da floresta.  

 Poderíamos dizer que a identidade social se constrói no sentido de 

deslocamento, seja de território (pois a jornada de Hélio Melo de seringueiro a artista 

plástico coincide com o êxodo florestal dos seringueiros), seja no sentido simbólico 
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(pois a mobilidade da identidade consoante a vivência de espaços públicos, a 

própria luta dos seringueiros, que, ao assumir um compromisso com a floresta, 

resulta em um movimento nacional que garante um espaço produtivo que são as 

Reservas Extrativistas), seja também no sentido da mobilidade do artista nas 

linguagens da arte: teatro, música e artes visuais, sem falar da literatura. Tendo por 

principio provocar e gerar no apreciador uma ação reflexiva que o levasse a 

entender a realidade social do homem da floresta, caracterizando sua poética como 

uma forma de entender a vivência do seringueiro. 

Ao tratar do seringueiro, tema recorrente em suas obras, Hélio Melo o faz num 

sentido histórico, recuperando uma situação dada através de um aprendizado 

solitário e reflexivo sobre sua vivência de homem da floresta, “onde ouviu histórias 

de índios, conviveu com pássaros e animais selvagens, e presenciou a devastação 

de uma Amazônia espoliada e misteriosa.” (MOREIRA, 1986, p. 39). Através de uma 

prática sem mestres, nem grandes recursos técnicos para concretizar seus projetos, 

ele ultrapassou o limite da resignação para manifestar sua consciência - Gewissen. 

Ao manifestar-se ou retratar-se o modus vivendi dos seringueiros, Seo Hélio 

resgata os costumes do seringal, mostrando os detalhes, desde o hábito de dormir 

cedo até o divertimento das festinhas no seringal. Conta que, normalmente, às 

quatro horas da madrugada já se escuta o “converseiro” das pessoas preparando-se 

para a estrada de seringa e outros fazendo a comida para o desjejum. A comida logo 

cedo mais aprazível é o “cozidão”, mas o café com farinha já resolve o problema em 

casas mais humildes. Na família do seringueiro, ao clarear do dia, uma turma vai 

cortar seringa enquanto outra vai para a roça com filhos e filhas, para estes se 

acostumarem com o trabalho. 

Uma preocupação ou questão que sempre esteve ou está presente na poética 

do Artista Hélio Melo é a preservação cultural e ambiental criando estratégias, 

lutando a seu modo, levando conhecimento sobre a floresta. Tanto foi assim que, no 

parecer de Marcos Afonso (2009), “o Acre, hoje, é conseqüência de uma luta de 

resistência.” Uma resistência que, no passado, foi armada e que, recentemente, teve 

a participação de estratégias pacificadoras, como foi o caso dos “empates”, 

capitaneado por Chico Mendes [3], que evitou a derrubada da floresta.  
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O empate foi uma estratégia de resistência formado por um grupo de pessoas 

(homens, mulheres e crianças), que se dirige ao local onde vai acontecer o 

desmatamento, e todos, de mãos dadas, cercam a área em defesa da floresta. 

Conversam com os trabalhadores, explicam a necessidade de manter ás árvores em 

pé, porque é o sustento de sua família que, em muitas ocasiões, alcançou sucesso. 

Assim se construiu toda a história de um século de existência, baseada na defesa da 

floresta, na forma de preservar a floresta em pé, para usufruir de sua riqueza, e de 

uma tecnologia que se criou para explorá-la sem destruí-la. Criou-se, assim, um 

sentimento de pertencimento ao lugar.  

Para Chambat (1995, p.71), “o sentimento de pertecimento está ligado ao 

desejo das pessoas de realizarem a experiência de estar juntos, de onde se externa 

a distinção entre comunidade e mundo comum”. Enquanto o conceito de 

comunidade se apoiava sobre uma identidade preexistente como língua e etnia, que 

define a fronteira do espaço público e que determina o objetivo da decisão coletiva 

de manter uma identidade comum, o mundo comum é marcado por uma identidade 

a ser construída através da participação do espaço público.  

É oportuno mensionar que a luta do artista  Hélio Melo gerou frutos, tanto é que  

desde 1999 até hoje, as atividades governamentais no Estado do Acre têm tido 

como objetivo a consagração do projeto de sustentabilidade. Primeiro ano de 

governo da gestão do governador Jorge Viana, as ações culturais passam pelo crivo 

da valorização das raízes do povo acreano e a afirmação de sua identidade. As 

ações dos órgãos culturais visam fortalecer essa visão de mundo. De modo que o 

trabalho artístico de Seo Hélio, voluntário ou involuntariamente serviu a este 

propósito quando teve seus projetos apoiados por organismos governamentais.  

Então, em função disso, como diz Afonso, “ele soube fazer um grande diálogo 

de resistência através de sua arte. Que era uma arte multifacetada” (AFONSO, 

2009). Seo Hélio desenhava, Seo Hélio poetava, Seo Hélio escrevia, Seo Hélio 

tocava, Seo Hélio cantava e Seo Hélio encenava. Era um homem multifacetado. Um 

artista multidisciplinar. Seo Hélio, além de abordar a floresta do ponto de vista 

temático, também utilizava seus produtos como insumos do seu fazer artístico. “Ele 

fez jus a seu nome, porque o sol é de Hélio. O sol é composto de Hélio, e a principal 
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característica da pintura de Hélio Melo é a luz. Trabalhava a luz na sua pintura 

primitiva composta de luz e sombra.” (AFONSO, 2009, p.vídeo ). 

 Ao mesmo tempo em que, ainda que fosse um trabalho de resistência, nesse 

diálogo entre a tradição e modernidade despertava a esperança. Seu trabalho trazia 

sempre a esperança. O sentimento de pertencimento figurava tanto nos desenhos 

de Seo Hélio, como em sua música, histórias e versos.  Hélio Melo era resistência. 

Hélio Melo não se deixou intimidar, utilizava seus desenhos, seus escritos e sua 

música para contestar as injustiças sociais e a devastação da floresta. Esteve 

sempre atento ao movimento social emergente, que culminou com a morte de Chico 

Mendes. E ele não estava sozinho nesta marcha, junto com ele, marcharam 

centenas de personalidades que construíram a história recente do Acre, entre elas 

Marina Silva [4] e Chico Mendes. Centenas e centenas de homens e mulheres, que 

anônimos, contribuíram para o diálogo entre tradição e modernidade. 

A marca presente nos trabalhos de Hélio Melo é a consciência da 

sustentabilidade econômica dos recursos da selva, além de sua insistência em 

divulgar a conjuntura de sua região. Com isso, relacionou sua obra com o meio 

ambiente e conferiu à sua práxis uma atitude educativa, ou seja, o conceito de práxis 

neste trabalho surge segundo Konder (2009, p.19) como “a atividade do sujeito que 

de algum modo aproveita algum conhecimento ao interferir no mundo, 

transformando-o e transformando a si mesmo.”  

Seo Hélio procurou fazer sua parte na tarefa de elucidar os mistérios da 

floresta. Informações que estão contidas nos livros que publicou em formato de 

cartilha, na contação de histórias, nos ensejos de seus desenhos e na sua 

composição musical apresentam uma Amazônia mística, no sentido de que a 

floresta se agiganta perante o sujeito que nela habita, segundo Konder (2009, p.7)  

“o sujeito se sente relacionado a algo que transcende a realidade imediata, algo que 

vai além da realidade restritamente presente, que o seu conhecimento poderia 

dominar e exaurir.”  

  

Notas 
[1] Grande casa comercial que vendia de tudo e financiava os seringalistas. 
[2] Histórica embarcação fluvial a vapor. 
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[3] Líder seringueiro assassinado por defender a Floresta , Francisco Alves Mendes Filho, mais conhecido como 
Chico Mendes, nasceu na cidade de Xapuri (AC) no dia 15 de dezembro de 1944. Foi seringueiro, sindicalista e 
ativista ambiental brasileiro e foi morto por uma espingarda em sua casa, na cidade de Xapuri, no dia 22 de 
dezembro de 1988. 
[4] Historiadora, ambientalista brasileira, ex-ministra do meio ambiente no governo Lula (2003-2008), ex-
senadora pelo PT (1994-2009). Filiou-se ao PV (Partido Verde) em 2009 e Candidata a Presidente pelo PV em 
2010. Recebeu inúmeros prêmios internacionais por sua atuação ambiental dentre muitos o “Champions of the 
Earth”em 1997, maior prêmio das Nações Unidas para a área ambiental. 
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