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Sobre Aurelice Vasconcelos

É educadora que utiliza as linguagens artísticas em 
suas práticas docente e em oficinas pedagógicas. É 
professora do Ensino Fundamental da Secretaria de 
Estado de Educação do DF, desde 1998. Já atuou no 
Jardim Botânico de Brasília e no Instituto Brasília 
Ambiental – IBRAM como educadora ambiental, 
organizadora de eventos científicos, culturais, 
educativos e gestora de projetos.

Participou de expedições fotográficas para revelar 
as belezas da natureza por meio de fotografias 
selvagens documentais. Já fotografou Unidades 
de Conservação como os Parques Nacionais de 
Brasília/DF, da Chapada dos Veadeiros/GO, da 
Chapada Diamantina/BA, Saint-Hilaire/Lange/
PR, do Pantanal Mato-grossense/MT, da Serra do 
Divisor/AC, das Emas/GO,  Reservas Extrativistas do 
Cazumbá-Iracema e Chico Mendes, ambas no Acre, 
as Florestas Nacionais de Tapajós/PA e Ipanema/SP, 
as Estações Ecológicas da Serra Geral do Tocantins/
TO, do Jardim Botânico de Brasília/DF e de Maracá-
Jipioca/AP, Parque Estadual do Jalapão, Reserva 



do Desenvolvimento Sustentável do Mamirauá/
AM, Reserva Sama/GO, Aldeia Nukini/AC e Parque 
Nacional Los Glaciares/Patagônia Argentina.

Atualmente, realiza o doutorado no programa 
de Educação, Arte e História da Cultura, pela 
Universidade Mackenzie SP. Realizou o seu 
mestrado em Ecologia Humana e Educação na 
Universidade de Brasília. E graduação em Pedagogia 
pela Universidade de Brasília.

Atuou como coordenadora pedagógica em cursos de 
fotografia ambiental no Jardim Botânico de Brasília 
DF, no ICMBio para os analistas ambientais no Parna 
de Brasília DF, no Parna Pantanal Mato-grossense 
MT e na Academia Nacional da Biodiversidade – 
Acadebio SP.

Foi colaboradora pedagógica do Projeto Rios 
Voadores, conscientizando sobre o valor da água e 
a importância da preservação de nossas florestas e 
árvores.

Parceira do Instituto Chico Mendes da Biodiversidade 

- ICMBio onde contribui para fortalecer o Sismídia 
(banco de imagens de natureza) com Fotografias 
de Natureza para exposições, publicações e 
instrumentos de Educação e Cultura.

Além de fotógrafa, artista e pesquisadora, realiza 
projetos Culturais e Ambientais. Atua nos seguintes 
temas: Fotografia, Expedições, Educação Ambiental, 
Ecologia humana, Mediação Cultural, Processos 
Criativos, Curadoria.

 

Mais informações:

aurelice.vasconcelos@gmail.com

http://aurelicevasconcelo.wix.com/aurelice

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/
visualizacv.do?id=K4464207H5s
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Aurelice Vasconcelos

Apresentação

A exposição (Entre)Laçamentos Extrativistas, nasceu 
a partir das vivências e expedições da artista Aurelice 
Vasconcelos em duas Reservas Extrativistas no estado 
do Acre: Cazumbá-Iracema e Chico Mendes, durante os 
anos de 2012 a 2016. É inspirada nas ideias conceituais 
dos Rizomas de Deleuze e Guattari, que abordam a 
interligação das múltiplas conexões e suas mediações, 
e na “teia da vida”, abordagem de Fritjof Capra, que se 
refere a uma vasta rede de relações e sustentação da 
vida.

Nesse sentido, a exposição (Entre)Laçamentos 
Extrativistas traz em sua essência uma assemblage 
formada por uma grande teia que conecta sentimentos, 
eventos, atividades cotidianas, produções artesanais 
extrativistas e as imagens produzidas durante 
esse período, revelando assim o modo de vida dos 
extrativistas.



As fotografias
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(Entre)laços Extrativistas 

Rubens Matsushita1

Curador 

Vivência:

1. O fato de ter vida, de viver; existência.
2. Algum fato ou situação pelos quais se passou e dos 

quais se tirou algum conhecimento; experiência.
3. Tudo aquilo que se viveu, que faz parte da vida de 

uma pessoa.
4. Manifestação de vida.
5. Regionalismo (N.E.) Conjuntura, costumes ou modo 

de vida.

A definição acima, do Dicionário Brasileiro da Língua 
Portuguesa - Michaelis, reflete bem a essência da 
exposição (Entre)laçamentos Extrativistas.

Fruto de uma assemblage de fotografias documentais 
1  Fotógrafo atuante que começou sua carreira profissional em 2000. 
Formado em Biologia pela Universidade de Brasília - UnB. Experiência em 
ministrar cursos e workshops de fotografias para órgãos públicos, empresas 
privadas e público em geral. Possui dois livros publicados de sua autoria e 
diversas imagens publicadas em revistas, sites, livros nacionais e internacionais. 
Já participou de diversas expedições e viagens fotográficas, buscando os melhores 
instantes e as mais belas luzes.      

rubens.matsushita@gmail.com   www.rubensmatsushita.com

- produzidas pela artista ao longo de 4 anos em duas 
Reservas Extrativistas no Acre - e diversos objetos 
artesanais confeccionados por artesãos seringueiros 
moradores dessas reservas, a exposição consegue 
aflorar a essência dos seus modos de vida, trazendo 
à tona uma reflexão sobre o criar e recriar novas 
formas de apresentação das camadas de vida desses 
extrativistas.

O processo criativo ancorou-se em laços estreitos de 
confiança com a comunidade extrativista, permitindo 
uma aproximação ímpar e resultando em fotografias 
espontâneas e realistas. São imagens cheias de 
significados, simbolismos e histórias, como as prosas, 
a fabricação da farinha de mandioca, o roçado, a pesca 
artesanal, os festejos, o futebol e a produção de objetos 
artesanais.

A teia da vida criada para a exposição conecta fotografias 
e objetos, refletindo os entremeios e a pluralidade do 
universo dos extrativistas enquanto Povos da Floresta. 

A grande riqueza desta exposição é concatenação da 
trama imagética, cujo espírito é a vivência da artista, 
e os objetos artísticos permeados de subjetividades e 
contemporaneidades, revelando a busca por um diálogo 
da inquietude humana, carreados de sentimentos e 
provocações.



Os objetos
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(Entre)laçamentos Extrativistas (texto da artista)

Aurelice Vasconcelos

A Floresta Amazônica acreana é única. Ela transcende 
nos mistérios, cheiros, cores, imensidão, sons e belezas, 
mas também de perigos e dificuldades. Conheci um 
cenário de construções do modo de como é para as 
pessoas viver na floresta e realizar inúmeras atividades 
extrativistas.

Desempenham tarefas como cortar seringueira, fazer 
artesanatos de látex, trabalhar nas pesadas tríades 
plantar-colher-produzir farinha de mandioca e coletar-
quebrar-carregar castanhas-do-Brasil (conhecidas 
também como castanhas-do-Pará). E vão além, como 
extrair óleo de copaíba, processar polpas de açaí-
solitário e de cupuaçu, pescar artesanalmente, cuidar 
do roçado (agricultura de subsistência).

Vivem, com sua identidade e com sua cultura 
extrativista, de tal maneira que mereceram produções 
fotográficas das atividades desenvolvidas por eles.

Toda vivência experimentada por meio de 
enquadramentos de um lugar cheio de vida me fez 
retornar à reserva meses depois, trazendo de volta 
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muitas das imagens impressas à comunidade. Percebi 
que muitos estavam anestesiados no seu contexto visual 
e aquelas imagens levadas até eles, proporcionaram 
momentos de grande estesia, encantamento e 
surpresas. Uma frase que me marcou muito foi: “esse 
lugar é aqui mesmo”?

Nesta exposição (Entre)laçamentos Extrativistas 
compartilho um recorte desse universo extrativista que 
são as imagens e objetos de pessoas da floresta, que 
carregam e revelam suas reminiscências, seu cotidiano, 
seu mundo. Capra defende uma estrutura conceitual 
“que integre as dimensões biológica, cognitiva e social 
da vida” (CAPRA, 2002, p. 267)2.

 O convite para ocupar um espaço do MIS - Museu de 
Imagem e Som de Campinas com a exposição individual 
significou uma reflexão crítica sobre o diálogo que a 
fotografia, objetos artesanais e a arte contemporânea 
podem estabelecer como uma crítica social de espaços 
brasileiros, buscando simultaneamente um conceito 
antropológico e artístico.

Nessa exposição procuro compartilhar a contemplação 
do Ser em seu mundo natural. E a Floresta Amazônica 

2  CAPRA, Fritjof. As conexões ocultas: ciências para uma vida 
sustentável. São Paulo: Editora Pensamento-Cultrix LTDA, 2002

foi o cenário escolhido para revelar os mistérios, sua 
beldade de formas, cores, luzes por meio das fotografias 
e objetos artesanais criados pelos extrativistas. A 
escolha desse tema se aprofunda com as palavras de 
Cartier-Bresson onde o conteúdo dessas imagens e dos 
objetos

(...) não pode separar-se da forma; por 

forma eu entendo uma organização 

plástica rigorosa através da qual, 

exclusivamente, nossas concepções 

e emoções tornam-se concretas e 

transmissíveis. Em fotografia, esta 

organização só pode ser o fato de um 

sentimento espontâneo dos ritmos 

plásticos. (CARTIER-BRESSON, 2004, 

p. 29)3

Ao pensar nos (entre)laçamentos da vida dessas 
pessoas veio a ideia da realização das conexões entre 
o modo de ser e fazer da população extrativista, 
unindo em uma só teia não apenas fotografias e 
objetos artesanais construídos por eles, mas revelar 
sentimentos, acontecimentos, fazeres, desejos, sonhos, 
contos, cantos, lutas, desafios.
3  Cartier-Bresson, Henri. O imaginário segundo a natureza.  
Barcelona: Gustavo Gilli, 2004.
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A produção dos objetos pelos extrativistas entram na 
exposição como elementos dinâmicos e interligados, 
que estabelecem múltiplas conexões e mediações entre 
si e com as fotografias da reserva.

A fotografia, por meio de seus elementos constitutivos, 
emprega a vida por meio de uma representação estética 
resultante do processo de criação/construção do 
mundo, que pode dramatizar e valorizar seus cenários, 
de acordo com a inspiração e trabalho artístico, 
revelando-se como uma grande estimulação natural à 
sensibilidade humana por meio da imagem construída 
de forma a captar o olhar de forma contempladora.

São muitos os fotógrafos que me trazem a reflexão da 
dimensão que a fotografia possui no mundo. Utilizo 
como aporte conceitual as ideias de Etienne Samain, 
Herien Valier, Philippe Bois, Jean-Marie Schaaeffer, 
Roland Barthes, Cartie-Bresson. E como referencia 
inspiradora Pedro Martinelli, Araquém Alcântara, 
Rubens Matsushita, Alex Webb, Maureen Bisiliat que 
nos enriquecem para construção de minhas fotografias 
apresentadas nesse cenário.

As imagens fotográficas compõem a teia que é a 
estrutura da exposição e minha ideia é trazer a 
sensibilidade e a delicadeza das pessoas extrativistas, 

retratadas por mim de forma espontânea durante 
suas atividades cotidianas. Cartier-Bresson nos faz 
lembrar que “a fotografia deve captar, no movimento, 
o equilíbrio expressivo” (CARTIER-BRESSON, 2004, 
p. 24). Essa ideia foi o fio condutor para a produção 
fotográfica.

No processo de preparação das imagens muitas 
perguntas surgiam, pois não se tratava apenas de 
chegar lá e disparar a câmera fotográfica. A minha 
busca foi por imagens do contexto extrativista que 
mostram as memórias de sua cultura e apresentam a 
labuta, contos e cantos dessas pessoas que vivem na 
floresta. Isso foi possível a partir de descobertas sobre a 
importância da imersão de um processo criativo, onde 
tive que viver com esses extrativistas, compreendendo 
assim, seu modo de viver.

Cartier-Bresson nos diz que a fotografia é

o reconhecimento na realidade de um 

ritmo de superfícies, de linhas ou de 

valores; o olho recorta o objeto e o 

aparelho só tem de fazer seu trabalho: 

imprimir a decisão do olho na película.  

(Idem, 2004, p. 24)
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Posso dizer que essa exposição é o reconhecimento 
e a valorização dos extrativistas  e do seu universo, 
buscando transmitir nas fotografias uma conexão com 
o mundo da mata, de estar nele, de poder manifestar-se 
nele, de explorar e ser afetado por meio das imagens e 
objetos da exposição, construídos com o olhar artístico.

Cada fotografia da exposição é um convite para refletir 
sobre a complexidade do extrativismo. Pequenos 
detalhes infinitamente numerosos que compõem esse 
entrelaçamento.  Segundo Cartier-Bresson, 

captar o fato verdadeiro em relação à 

realidade profunda. Em fotografia, a 

menor das coisas pode ser um grande 

tema. (Idem, 2004, p. 20)

Essa profundidade pode ser vista, sentida e percebida 
na exposição.

Desejo transmitir nas imagens a intimidade do interior 
que esses extrativistas carregam em si, de falarem 
sobre si e expressarem o seu ser e o seu fazer cotidiano 
e nas produções de seus objetos manuais.

Capra nos fala de quatro perspectivas interligadas: 
forma, matéria, processo e significado. Ele nos explica 

que “aplicar uma compreensão unificada da vida não 
só aos fenômenos materiais, mas também aos que 
decorrem no campo dos significados”. (CAPRA, 2002, 
p. 267).

         A confecção de artesania na comunidade é 
criada a partir da borracha retirada das árvores da 
seringueira e participam desse aprendizado todos 
da família. Eles produzem miniaturas de animais da 
floresta, personagens, bolsas, artefatos de cozinhas, 
produtos de decoração, calçados etc. A retirada do látex 
da seringueira é a atividade produtiva muito exercida 
pelos extrativistas, tendo como principal produto a 
borracha.

Poder participar das criações de artesanias, juntamente 
com os extrativistas, e realizar um profundo trabalho 
fotográfico, possibilitou uma compreensão prática e 
conceitual sobre cultura e identidade da população 
extrativista, ou seja, sua concepção de mundo. Foram 
meses de convívio e muitas conversas, risadas, 
lágrimas, alegrias, cansaço e celebrações, estreitando, 
paulatinamente, nossos diálogos.



Desdobramentos da Exposição
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Diálogos sobre o Feminino

Durante a exposição fotográfica (Entre)laçamentos 
Extrativistas, outras duas estarão acontecendo, onde 
as três artistas se uniram com suas personalidades 
e ideários, e definiram como tema principal em suas 
exposições individuais o feminino.

Mesmo sendo exposições independentes, haverá 
um diálogo do feminino e as linguagens artísticas 
apresentadas das obras por meio de assemblage, 
aquarelas e fotografias. Como mulheres e artistas, as 
três têm em suas obras uma forma original ao abordar 
questões complexas da natureza feminina, relacionadas 
a gênero, identidade, cultura, preconceito, machismo 
etc.

Além, da fotógrafa Aurelice Vasconcelos apresentando 
(Entre)laçamentos Extrativistas, temos a Carolina 
Vigna com Eu não me depilei para isso e a Dângela 
Abiorana com Botenas. As três exposições criam 
um mapeamento artístico do feminino pelo qual 
compreendemos um olhar que provoca, que faz 
repensar, que arrepia, que cega.
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As exposições individuais terão suas aberturas no dia 
20 de maio às 18h e, estarão acontecendo no mesmo 
período, abertas ao público de 21 de maio de 2017 à 18 
de junho de 2017, no MIS - Museu de Imagem e Som de 
Campinas, que tem em sua missão fomentar processos 
de produção de linguagem artísticas.

 

Congresso de Criatividade e Inovação

O diálogo da exposição Entrelaçamentos Extrativistas 
continuará no II Congresso Internacional de 
Criatividade e Inovação, promovido pela Associação 
Brasileira de Criatividade e Inovação, a CRIABRASILIS, 
[CV1] onde as três artistas - Aurelice Vasconcelos, Dângela 
Abiorana e Carolina Vigna - participarão da mesa: A 
linguagem visual no tempo, lugar e nas narrativas 
na construção do feminino.

Apresentarão um debate onde a Aurelice se aprofundará 
conceitualmente no Modo de Ser e Fazer das Mulheres 
Extrativistas reveladas em fotografias. A Carolina Vigna 
apresentará A figura feminina vista através da história 
da arte. E a Dângela Abiorana, as Narrativas femininas 
urbanas.

Esse estreitamento da arte com a sociedade, a 
Academia, espaços culturais, em geral, é visto como 
uma grande oportunidade para reflexões sobre como 
se dá a construção do feminino de forma criativa no 
tempo e em seus espaços.

O II Congresso de Criatividade e Inovação - Teorias e 
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Práticas em Contextos Interdisciplinares acontecerá 
entre os dias 27 e 29 de junho de 2017, na PUC 
Campinas - Campus I.

 

E o diálogo continua - Exposição coletiva Arte e 
Linguagens Contemporâneas

Dia 28 de junho de 2017 acontecerá a abertura da 
exposição coletiva Arte e Linguagens Contemporâneas, 
especialmente concebida pelo Grupo de Pesquisa 
Arte e Linguagens Contemporâneas (CNPq) nucleado 
no Programa de Pós-Graduação em Educação, Arte 
e História da Cultura da Universidade Presbiteriana 
Mackenzie.

O coletivo de convidados congrega artistas-
pesquisadores que adotaram suas produções artísticas 
como plataforma de pesquisa – com o interesse de 
acentuar que o fenômeno artístico deve ser percebido 
como forma legítima de conhecimento sensível – 
devendo, ainda, em viés crítico e metodológico, ser 
reconhecido pelos ambientes acadêmicos como 
produção objetiva.

A artista Aurelice Vasconcelos estará compondo a 
equipe de Curadoria Artística, juntamente com Carolina 
Vigna e Dângela Abiorana.

Será, ainda, apresentado um trabalho de autoria da 





68 69

(Entre)laçamentos Extrativistas

Aurelice Vasconcelos

Museu da Imagem e do Som
Campinas (SP)

exposição individual
21/05/2017 - 18/06/2017

artista Aurelice Vasconcelos, intitulado como Tramas 
Extrativistas.

A exposição coletiva  se configura através de 
diversificadas expressões contemporâneas, justamente 
para acentuar a dimensão criativa e a potência 
inovadora das linguagens não-verbais. Esse evento 
cultural é acolhido no MIS - Museu de Imagem e Som 
de Campinas e poderá ser vista até o dia 19 de julho de 
2017.
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