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Este texto é o memorial descritivo submetido à avalia-
ção de Banca Examinadora em 27 de fevereiro de 2018, no Ins-
tituto de Filosofia, Ciências Humanas e Sociais (IFCHS), como 
requisito para a promoção ao cargo de Professor Titular da Uni-
versidade Federal do Amazonas. 

Participaram da Banca Examinadora os professores dou-
tores Ernesto Renan Freitas Pinto (UFAM - Presidente), John 
Cowart Dawsey (USP - Membro), Maria Eunice de Souza Maciel 
(UFRGS - Membro), Alicia Norma Gonzáles de Castells (UFSC 
- Membro), sendo suplentes as professoras doutoras Artemis 
Araújo Soares (UFAM) e Maria Laura Viveiros de Castro Caval-
canti (UFRJ).

Memorial
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O propósito deste Memorial Descritivo é lembrar, 
pensar, escrever e em certos momentos permitir-
-se levar pela emoção. Dar a conhecer ao leitor, 
trajetórias de vida pessoal e profissional. Ao mes-
mo tempo, assinalar o quanto a antropologia faz 
parte dessa caminhada.

1 Introdução

Muitos antropólogos já falaram sobre a relação entre an-
tropologia e antropólogo, vida pessoal que se modifica com a 
experiência etnográfica, com o exercício da alteridade e o conhe-
cimento de outras culturas humanas. Lembrando as palavras de 
Castro (2002a), no texto “O nativo relativo”, o fazer antropológi-
co implica sempre estabelecimento de “relações sociais” e produ-
ção de “conhecimento”.

Procuro rememorar “representações passadas”, escrever 
sobre uma espécie de “filme” que volta a minha cabeça, come-
çando pelo Rio Grande do Sul, Porto Alegre, e depois Manaus, 
Amazonas. Dizer como o Sul do Brasil contribuiu muito para a 
minha formação, início de minha profissionalização e o primei-
ro passo para a carreira acadêmica no Magistério Público Fede-
ral. O Norte, entretanto, representou renascimento, outra vida 
que se abriu diante dos meus olhos. 

Paul Connerton (1999, p. 25) estabelece distinção entre 
duas manifestações de “memória”: a “memória pessoal” e a “cog-
nitiva”. No primeiro caso, “[...] diz respeito àqueles atos de re-
cordação que tomam como objeto a história de vida de cada um 
[...]porque se localizam no passado pessoal e a ele se referem”: 
“[...]eu fiz isto e aquilo, em tal e tal altura, em tal e tal lugar”. 
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Dessa forma, “[...] ao recordar um acontecimento eu estou também preo-
cupado comigo próprio”. O autor acrescenta que, “[...] o autoconhecimento, 
a concepção do nosso próprio caráter e potencialidades, é determinado, em 
grande medida, pela maneira como vemos nossas ações passadas”.

No segundo caso, das memórias cognitivas, Connerton (1999, p.  25) 
considera 

[...] as utilizações do verbo recordar em que se pode 
dizer que recordamos o significado de palavras, de 
linhas de um poema, de anedotas, de histórias do 
traçado de uma cidade, de equações matemáticas, 
de princípios de lógica, ou de fatos sobre o futuro. 

Para isso, “[...] o nosso conhecimento pressupõe, de algum modo, a 
ocorrência anterior de um estado pessoal cognitivo e sensorial”. Posto que, 
“[...] a pessoa que o recorda o tenha encontrado, sentido, ou ouvido falar 
dele no passado.” (CONNERTON, 1999, p. 26). 

Assim, nesse exercício de rememoração, procuro reunir experiên-
cias pessoais e ações ou atos de conhecimento, com viés antropológico, com 
a finalidade de compor um texto. Muito do que escrevi no Memorial repre-
senta um exercício reflexivo, de retomar relatórios de trabalho, etnografias 
de viagem, notas de observações de campo e outros registros esparsos. Em 
alguns momentos, retomo textos já publicados, mas sem me furtar da re-
flexão, sobre o que escrevi e publiquei. Um esforço de memória, depois de 
muitos anos, procurando inclusive produzir uma espécie de reflexividade 
de minhas experiências pessoais e de trabalhos realizados no passado. 

Espero que, um “olhar distanciado”, à luz da nova antropologia, com 
vistas a aprender a partir dos próprios erros, mas também reconhecer mo-
mentos importantes em minha formação e fazer antropológico. Pois, nada 
faria sentido, se a antropologia não me permitisse mudar, como pessoa, 
ampliando os meus horizontes a cerca do conhecimento humano. Mas 
também agir com certa ousadia, para interpretação e registro de realidades 
conhecidas.  

O texto adquiriu o formato de “narrativa”, com discussão e análise de 
acontecimentos e processos socioculturais estudados em diferentes contex-
tos. Segundo Benjamin (1994, p. 221), tendo em vista que o “narrador” “[...] 
pode recorrer ao acervo de toda uma vida (uma vida que não inclui apenas 
a própria experiência, mas em grande parte a experiência alheia. O narrador 
assimila a sua substância mais íntima aquilo que sabe por ouvir dizer)”. Posto 
que, “[...] seu dom é poder contar sua vida; sua dignidade é contá-la inteira”.
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Para Ricoeur (2007, p. 250-255), “[...] o acontecimento é o que, ao 
acontecer, faz a ação avançar”, pode “[...] suscitar uma reviravolta inespera-
da”, “contra qualquer expectativa”.  Penso ter estabelecido um fio narrativo, 
com o propósito de encadear e contar diferentes acontecimentos que fize-
ram parte de minha trajetória pessoal e profissional. Mas, o “narrativismo”, 
a narrativa pura e simples dos acontecimentos, não “[...] constitui uma so-
lução alternativa à explicação/compreensão” de processos socioculturais. 
Na verdade, a narrativa “acompanha e sustenta” a análise documental, que 
serve de material para conjeturas e análises.

Bourdieu (2009) considera que o conhecimento científico deve ul-
trapassar o senso comum, mas não pode se tornar reflexão intelectualis-
ta, descolada do mundo e de situações de vida dos sujeitos pesquisados. 
Como diz o autor, corre-se o risco de se falar de classe trabalhadora, sem 
que os trabalhadores se reconheçam nas formulações teóricas e interpreta-
ções produzidas acerca deles. Bourdieu introduz a ideia de conhecimento 
praxiológico, ou seja, a possibilidade de interpretação de fatos sociais, que 
tenham conexão com a realidade, com a mudança e o sentido de processo 
das práticas sociais.   

Nesses termos, procuro apresentar um texto com destaque para mi-
nhas experiências individuais e antropológicas, em Manaus e no interior 
do estado do Amazonas. Em um primeiro momento, o conhecimento da 
várzea e das comunidades caboclas da Amazônia. Depois, o contato com 
populações indígenas e o estudo de grandes projetos que avançavam em 
seus territórios. Destaco também, o interesse de estudo da cultura material 
indígena e cabocla. 

Por outro lado, descobri com colegas da UFAM e, em especial com 
Maria Lúcia Montes, orientadora de meu doutorado em Antropologia So-
cial na USP, sobre a necessidade de revisão crítica de certas concepções 
históricas, que consideraram inexpressiva a presença de negros escravos e 
afrodescendentes na Amazônia.

Em minhas descrições de eventos acompanhados no Amazonas, in-
clusive com interesse de estudo e comparação com festas do Pará e Amapá, 
tornou-se um intento a identificação e análise da presença étnica de ín-
dios, negros, brancos e mestiços em manifestações festivas e religiosas. A 
festa, portanto, adquiriu relevância para entender os motivos que levavam 
as pessoas a sociabilidade festiva, mas também auxílio na configuração de 
identidades e afirmação política em meio urbano.

Na descrição e análise das festas, procuro demonstrar diferentes for-
mas culturais que se inscrevem nos corpos dos brincantes, em versadores, 
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artistas e outros sujeitos mais. Segundo Connerton (1999, p. 81-84), “me-
mória social corporal”, “práticas de incorporação” que adquirem a força do 
hábito, apreendido com os mais velhos e nas rodas de sociabilidades festi-
vas. Mas também comportamentos próprios do meio urbano, considerando 
as várias possibilidades de imaginação de práticas culturais no âmbito das 
cidades.

De acordo com Durand (2001, p. 41), o imaginário não se confunde 
com memória. Para o autor, a imaginação tem origem na “libertação” dos 
sujeitos. Trilhar os caminhos do imaginário equivaleria a se defrontar com 
múltiplos “trajetos antropológicos”, “[...] a incessante troca que existe ao 
nível do imaginário entre pulsões subjetivas e assimiladoras e as intimações 
objetivas que emanam do meio cósmico e social”. Quando, “[...] a represen-
tação do objeto se deixa assimilar e modelar pelos imperativos pulsionais 
do sujeito”.

Além dessas reflexões, há também registros de experiências com 
gestão pública, voltadas para o colecionamento e dinamização de atividades 
culturais em museu universitário, o Museu Amazônico da UFAM. Destaco 
inclusive a minha passagem pela Superintendência no Amazonas, do Insti-
tuto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, envolvendo questões de 
patrimônio material e imaterial.

Na última parte do Memorial, optei por listar atividades de orienta-
ções de alunos, da graduação e pós-graduação, concluídas e em andamento. 
Além de projetos de pesquisa e publicações, referentes aos últimos dez anos.

De fato, é impossível colocar tudo o que se tem para dizer. Em al-
guns momentos, talvez tenha detalhado demais certas descrições. Mas, não 
poderia suprimir dados relevantes sobre pessoas, lugares e expressões cul-
turais, que podem inclusive suscitar novos estudos. 

A estrutura do texto em temas me pareceu interessante, tendo em 
vista adensar informações e estabelecer conexões teóricas e de análise entre 
as seções. Assim, espero ter enfrentado o desafio de construir uma narrati-
va, de “trajetórias de vida e antropologia”, com olhar de “perto e de longe”.  

  



trouxe ao mundo, serviço muito comum à época para aqueles 
que nasciam em casa. Sou o filho mais velho, além de mais três 
irmãos homens. Tenho algumas lembranças, creio que aos qua-
tro ou cinco anos, da casa em que morávamos na Vila Elizabeth, 
bairro Sarandi, Zona Norte da cidade. Uma casa de madeira com 
cinco cômodos, incluindo banheiro, uma cozinha onde ficava 
um papagaio, que eu não deixava quieto, uma talha de cerâmi-
ca onde se tomava água com uma caneca de alumínio. A água 
era retirada de um antigo poço existente no quintal, sendo que 
alguns meses depois colocaram água encanada no bairro. A luz 
elétrica já existia em nossa rua, o que me fez lembrar a nossa 
primeira televisão, preto e branco, marca Motorola.

Minha mãe tinha aprendido o ofício de costureira. Costu-
rava para casa e outras pessoas auxiliando na renda familiar, no 
tempo em que as costureiras tinham uma ocupação importante, 
já que roupas prontas não se encontravam com facilidade nas 
lojas, além de serem caras. Meu pai, desde cedo, se dedicou ao 
comércio de miudezas (pentes de plástico, perfumes, fita elástica, 
Sonrisal, máscaras de carnaval em papelão etc.), comprados no 
atacado e revendidos com margem de lucro em estabelecimentos 
varejistas de Porto Alegre. Percorria diferentes trajetos na cidade 
inicialmente de “charrete”, oferecendo os vários produtos para 
os donos dos “armazéns”. Aos poucos esse comércio se tornou 
pouco atraente, forçando meu pai a “mudar de ramo”. Passou a 
se dedicar ao consumo dos tabagistas, incluindo “fumo em rolo” 

N asci no dia 04 de outubro de 1959, nove horas 
da manhã, na cidade de Porto Alegre, Estado do 
Rio Grande do Sul. Descobri mais tarde que nes-
te dia se comemora São Francisco de Assis. Até 
hoje não sei por que meus pais registraram o meu 
nascimento no dia 03 de outubro. Acabei ficando 
com dois dias de aniversário, um oficial e o outro 
de verdade. Dizem que foi uma parteira que me

2 A vida no Sul
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ou “em corda”, tabaco para ser picado com canivete e enrolado em palha 
de milho pelos fumantes. Oferecia ao comércio palha de milho, da marca 
Veronese, muito bem aparada e com uma borda mais fina, que os fuman-
tes passavam saliva para enrolar e transformar em um “pito” ou cigarro de 
palha. Vendia também charutos, bastante apreciados por seguidores da re-
ligião umbanda e do batuque, utilizados em oferendas rituais e pelos pró-
prios adeptos. 

Aos poucos as coisas foram melhorando e o comércio com o “fumo” 
se tornou promissor. A charrete foi substituída por automóvel, o que facili-
tou muito o trabalho. Em meados da década de sessenta do século passado, 
os automóveis já eram oferecidos àqueles que reuniam certo capital para 
aquisição, muitos dos “autos” eram importados e algumas montadoras já 
se encontravam instaladas no país. Tivemos nesse tempo vários veículos, 
Austin, Ford Prefect e Vanguard. Andar de carro era uma festa para mim e 
meu irmão. Os carros eram trazidos por lojistas que buscavam os automó-
veis principalmente em São Paulo e revendiam com muito lucro na cidade. 
Um tio de meu pai que se dedicou a essa atividade ficou muito rico, além de 
facilitar a nossa aquisição de automóveis.

Contam meus pais que eu sempre fui muito “danado”. Aproveitava 
para sair pela vila em que morávamos para explorar e comprar refrigerante 
no comércio, sem dinheiro e apenas com a vontade. Um tempo em que as 
crianças ainda circulavam pelas ruas do bairro e a vizinhança toda se co-
nhecia. O que me rendeu em uma dessas aventuras, com idade de dois ou 
três anos, a carona de um carroceiro conhecido, que me trouxe do bar de 
volta a casa, em que buscava “Pepsi” (Cola). 

Outra situação que deixou meus pais aterrorizados foi quando ines-
peradamente cheguei a nossa nova casa, agora residência própria e cons-
truída em alvenaria, vindo da escola em que estudava a primeira série. Era 
uma escola particular, Educandário Osvaldo Cruz, que ficava na Vila Eli-
zabeth e estávamos em mudança para a Vila Leão, no mesmo bairro. Havia 
saído um pouco mais cedo da escola e decidi me aventurar percorrendo 
um trajeto de uns dois a três quilômetros a pé. Fiz a proeza de atravessar a 
“faixa” de asfalto da Avenida Assis Brasil, de sentido duplo e sempre muito 
movimentada por automóveis, ônibus e caminhões. Desde cedo, acho que 
já tinha vontade de conhecer e explorar o mundo.

A segunda série do primário até a quarta série foram cursadas na Es-
cola Estadual Antônio Ferreira da Silva, o “Ferreirinha” como chamávamos 
carinhosamente a escola, localizada a meia quadra da nossa casa na Vila 
Leão. Muito novo me candidatei a “exame de admissão”, que me fez passar 
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da quarta série primária para o primeiro Ginasial da Escola Estadual Décio 
Martins Costa, na Vila Elizabeth. Esta escola ficava bem distante e precisava 
tomar ônibus para chegar cedo às aulas pela manhã. Havia também um dia 
na semana, no final da tarde e que avançava até as 19:30h, dedicado ao estu-
do e prática de artes industriais, como parte do currículo da escola. Aprendi 
a reconhecer diferentes tipos de couro de animal (vaqueta, vaquetinha, va-
quetão, couro de porco, de carneiro), madeiras e confeccionar diferentes ar-
tefatos com estas matérias-primas. Essas atividades de aprendizagem eram 
desenvolvidas em outra escola estadual, que ficava próxima da casa de meus 
avós maternos. Aproveitava a oportunidade para “pousar” (dormir) na casa 
deles e ir para a escola no dia seguinte, sem ter de pegar ônibus. 

Ainda era muito novo para ingresso no ginásio, acho que tinha uns 
dez anos na época, gostava muito de jogar futebol e não eram poucos os 
campos próximos à escola e a minha casa na Vila Leão. O que acarretou 
não passar de ano, além da vontade de mudar novamente de escola. Aca-
bei sendo matriculado na Escola Presidente Kennedy, onde havia prestado 
o exame de admissão. Era um estabelecimento particular que inicialmen-
te funcionou no salão paroquial da Igreja São José, situada no “centro” do 
bairro Sarandi. Nessa igreja fui batizado e crismado. No ano seguinte, se-
gundo ginasial, a escola ocupou instalações novas em sede própria. Eram 
três grandes blocos térreos, incluindo salas de aula e administração, quadra 
para prática de educação física e cantina, localizados em um conjunto habi-
tacional próximo a vila em que morávamos. Encontrei nessa escola muitos 
colegas que residiam próximo a minha casa, o que contribuiu para novas 
amizades e disposição renovada para o estudo.

Das “matérias” que tínhamos para estudar, o que mais despertava 
interesse eram as aulas de História. História do Brasil era ensinada por um 
professor carioca, cuja exposição em certos momentos dramatizada e com 
muito humor encantava e me fazia aprender o conteúdo. Outro professor 
de História, de orientação mais crítica, me fez pensar que essa disciplina era 
importante para conhecer a realidade em que estávamos vivendo. A con-
juntura do Brasil naquele momento, primeiros anos da década de setenta, 
era um tanto conturbada e qualquer um que criticasse o governo pós-64 
poderia ser taxado de “subversivo”. Penso que a consciência política que 
estava adquirindo também me tornou um aluno mais aplicado, mas sem 
deixar de lado as “peladas de futebol” nos “campinhos” da vila, que sem-
pre foram para mim “um jogo absorvente”. Tanto que, durante alguns anos 
me ocupei em treinar na escolinha de futebol do time gaúcho Sport Clube 
Internacional, no antigo “Campo dos Eucaliptos” do bairro Menino Deus. 
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Neste campo, tivemos oportunidade de acompanhar o treino de grandes 
jogadores do “inter”, como Valdomiro, Claudiomiro, entre outros.

Entre os colegas que jogavam futebol nas peladas da Vila Leão, al-
guns eram migrantes oriundos do Nordeste, que chegavam ao sul para ven-
der redes e outros produtos regionais. Tornaram-se simpáticos e muito esti-
mados em nossa rede de amigos. Havia uma casa em que moravam, onde se 
observava um convívio bastante animado de gente nova e algumas famílias. 
A discriminação já existia naquela época, pois moradores da vizinhança 
consideravam esses brasileiros como “nordestinos” no sentido genérico, 
para muitos julgados como gente sem referência e de quem se devia des-
confiar. Fui entender esse juízo equivocado das pessoas mais tarde, quando 
me encontrava em Manaus e depois em São Paulo, durante o Doutorado na 
USP, sobre eventuais discriminações de pessoas do sul e sudeste, dirigidas 
às populações oriundas do nordeste do Brasil.

Voltando à vida familiar, a nossa situação econômica havia mudado 
bastante e para melhor. A família iniciara a industrialização do fumo em 
folha, que era acondicionado em embalagens individuais para consumo dos 
fumantes. Não se usava mais a palha de milho e sim folhas de papel de seda, 
para confeccionar um cigarro, que era tarefa dos consumidores. O que nos 
permitiu ampliar o acesso a bens, viagens de automóvel, atividades de lazer 
e fins de semana em um sítio que havíamos adquirido no município de Gra-
vataí. Viagens de avião não eram muito comuns em minha época. A minha 
primeira viagem de avião foi a São Paulo, em 1983, para participar de um 
evento do Centro de Estudos Rurais e Urbanos (CERU) na USP, quando 
estava cursando o Mestrado em Antropologia na UFRGS.

Meus pais adoravam reviver no sítio de Gravataí a vida que tiveram 
no meio rural. Meu pai nascera no interior do município rio-grandense 
de Santa Cruz do Sul, filho de colonos brasileiros que se dedicavam a agri-
cultura e ao cultivo de fumo em folha, além de atividades complementares 
incluindo o beneficiamento do fumo, a pesca e serviço de balsa no Rio Par-
dinho. Muitos descendentes de imigrantes alemães tinham se estabelecido 
neste município e o contato da família com eles trouxe algo muito impor-
tante, que foi o gosto pela música. Meu avô paterno tornou-se tocador de 
violino, aprendeu de “ouvido” aquilo que ouvia nos “bailes dos alemães”. 
Outros tios e primos também gostavam muito de música, o que fazia dos 
encontros de parentes verdadeiros eventos musicais. 

Minha mãe nasceu no município rio-grandense de Santo Antônio 
da Patrulha, região de colonização açoriana. Meus avós maternos eram 
brasileiros e tinham uma boa propriedade de terras que receberam uma 
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pequena parcela por herança e a maior parte fruto de muito trabalho, onde 
se plantava arroz e cana-de-açúcar, além de um pequeno engenho movido a 
tração animal, com moenda de cana-de-açúcar para o fabrico de rapaduras 
e “melado” (mel de cana). Tenho lembrança de tomar garapa ou caldo de 
cana moída, comer raspa de rapadura ainda quente, quando retirada do ta-
cho de cobre na purga no engenho. Um irmão de meu avô também possuía 
um pequeno engenho, porém mais moderno com motor elétrico utilizando 
gerador. Diferente de meus avós, esse tio se dedicava ao fabrico de cacha-
ça, especialmente uma que se tornou conhecida na região de cor azulada, 
a “azulzinha”, resultado obtido com a adição de folhas de “bergamota” no 
processo de produção da aguardente. Meu avô materno também era músi-
co, tocava violão e junto com os demais irmãos organizaram uma pequena 
“orquestra”, que animava “bailes de ramada” no município. Ainda não havia 
redes de energia elétrica para essas propriedades rurais e a iluminação era 
com lamparinas e lampiões. 

Em nosso sítio de Gravataí também não havia luz elétrica. Além do 
lampião se utilizava lâmpada de “liquinho”, uma pequena botija com uma 
lâmpada incandescente obtida com a queima de gás. As conversas entravam 
noite adentro, pois não existia energia para ligar televisão, apenas se escuta-
va “rádio de pilha”. Quando recebíamos parentes na chácara ou na cidade, 
ou visitávamos os avós, adorávamos ficar ouvindo as conversas repletas de 
muitas histórias, que eram contadas para a criançada, em certas ocasiões 
incluindo os primos. O tio Armando, irmão da mãe de meu pai, sempre 
fora a pessoa mais esperada, pois ele contava muitas histórias e dizia coisas 
engraçadas. Interessante como essas coisas marcam a gente: o contador de 
histórias, a memória dos antigos e o mundo rural, que pela palavra e certas 
vivências chegavam à cidade. Para mim, tudo isso representou escola de 
vida.

Quanto às “escolas de Segundo Grau”, que se convencionou chamar 
à época o equivalente ao Ensino Médio de hoje, as melhores eram as escolas 
públicas. Eu e meu irmão nos inscrevemos para continuar estudos, depois 
do ginásio, na Escola Estadual Dom João Becker, no bairro IAPI. Ocorreu, 
entretanto, que a procura era muito grande e acabamos estudando em es-
colas particulares, com “compra de vagas” pelo Estado. Tratava-se de um 
procedimento que a Secretaria de Educação do Estado do Rio Grande do 
Sul estabelecera, para disponibilizar ensino público e gratuito em escolas 
particulares, já que as escolas estaduais não tinham capacidade para aten-
der a demanda. 
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Estudei o segundo grau na Escola São Judas Tadeu, localizada próxi-
mo a Avenida Assis Brasil, no bairro Passo d’Areia. Precisava tomar ônibus 
para chegar à escola. A legislação da época estabelecia que, além das ma-
térias regulares, a formação deveria contemplar um curso técnico profis-
sionalizante. A minha escolha foi para o curso Técnico em Contabilidade. 
Durante a nossa formação, percebemos que estávamos perdendo oportu-
nidade de obter uma preparação melhor para o concurso vestibular, já que 
parte significativa da carga horária era destinada ao curso técnico. Foram 
externadas muitas de nossas insatisfações junto aos professores e direção da 
escola, culminando por algumas alterações na grade curricular, incluindo 
mais química, física, biologia e diminuindo as disciplinas profissionalizan-
tes. Assim, ao invés de Técnico em Contabilidade, acabei aproveitando as 
disciplinas para outra habilitação, “Corretor de Mercado e Capitais”. 

No último ano do segundo grau, eu e meu irmão, que frequentáva-
mos escolas diferentes, cursávamos a escola no período da tarde e pela ma-
nhã o curso preparatório para o vestibular. Foi longo o curso pré-vestibular, 
um ano de Instituto Pré-Vestibular (IPV), com sede na Avenida Borges de 
Medeiros, no centro de Porto Alegre. O ônibus levava uma hora do bairro 
Sarandi, até chegar ao centro da cidade. Acordávamos muito cedo, almoçá-
vamos em casa e retornávamos para a escola. Dentro do possível nos prepa-
ramos para prestar vestibular na URGS e PUCRGS.

Havia me alistado para o Exército, com dezessete anos e meio, como 
todo jovem nessa idade. A minha opção foi para o exame de admissão ao 
Centro de Preparação de Oficiais da Reserva de Porto Alegre (CPOR/PA). 
Em 1978, fui incorporado ao CPOR/PA como aluno do Curso de Infanta-
ria. Em dezembro deste mesmo ano, fomos declarados aspirantes a oficial 
da reserva, em uma grande formatura realizada no “Gigantinho”, ginásio de 
esportes do Sport Clube Internacional, em Porto Alegre (RS).

Na verdade, foi um ano de muitas atividades, pois além da formação 
como aluno no CPOR/PA, durante o período da manhã, ingressei na uni-
versidade e tive de realizar meus estudos de graduação no turno da tarde. 
Em 1979, no mês de julho e na primeira quinzena de agosto, realizei estágio 
de instrução como Aspirante à Oficial, no 33° Batalhão de Infantaria Moto-
rizada, na cidade de Jaguarão, região da campanha e fronteira do Rio Gran-
de do Sul com o Uruguai. Chegava-se à cidade uruguaia de Rio Branco, 
cruzando a ponte internacional sobre o rio Jaguarão. Concluído o estágio, 
fui promovido a Segundo Tenente da Reserva, da Arma de Infantaria, do 
Exército Brasileiro.
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A formação militar me permitiu conhecer novos amigos, em alguns 
casos, amizades que duraram muitos anos. Ajudou a adquirir maior senso 
de organização, disciplina e iniciativa para ações que antes, talvez me pa-
recessem um tanto distantes ou irrealizáveis. Mesmo considerando o mo-
mento em que se vivia na época, de um governo de militares e passagem 
para a abertura política no Brasil, nunca deixamos de exercer a crítica e 
consciência sobre a realidade brasileira. 

2.1 Universidade 

A minha escolha para a Universidade foi o curso de História. Fiz 
vestibular na URGS e PUCRS e acabei cursando a Licenciatura em História 
na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Algumas pessoas me per-
guntavam sobre a minha escolha,  sobre o fato de querer ser professor. De 
fato gostava do curso, estudei muito durante a graduação, comprei muitos 
livros que encontrava mais barato no comércio livreiro. Havia muitas li-
vrarias em Porto Alegre e sebos de livros usados. A alta inflação corroia o 
poder aquisitivo e não dava tempo para os livreiros remarcarem todos os 
livros. Comprei muito livro com preço desatualizado. Não herdei nenhuma 
biblioteca, hoje tenho cerca de três mil livros comprados ao longo do tem-
po. Usávamos também muito a biblioteca do Instituto de Filosofia e Ciên-
cias Humanas da URGS, que depois se tornou UFRGS. 

Quando estava em fase de conclusão da Licenciatura em História, 
acabei me interessando pelo Curso de Ciências Jurídicas e Sociais da UFR-
GS. Aproveitei para cursar algumas disciplinas como aluno especial neste 
curso e em 1981 fiz vestibular, sendo aprovado e matriculado como aluno 
regular. 

Mas algo inesperado aconteceu em setembro de 1981, sofri um grave 
acidente na Avenida Assis Brasil, quando atravessava a pista para tomar o 
ônibus para a faculdade. Fui atropelado por um ônibus e tive “fratura ex-
posta”, de tíbia e perônio, na perna esquerda. Foram dois meses de hospitali-
zação, no Hospital Cristo Redentor e quatro meses de recuperação em casa. 
Retornei as atividades depois, conclui a graduação em História e prossegui 
no curso de Direito. Voltava à ativa com muita disposição, inclusive com 
a ideia de me candidatar ao Mestrado em Antropologia Social da UFRGS.

O Mestrado ainda era novo, a seleção contemplava o ingresso da 
terceira turma. O meu interesse pela antropologia havia despertado com 
as disciplinas de Antropologia I e II durante a graduação em História. A 
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disciplina de Antropologia I fora ministrada pela professora Noemi Brito, 
que havia recentemente chegado de seu mestrado na UNICAMP. Lembro, 
de algumas leituras que nos foram apresentadas pela professora, sobre Um-
banda e Candomblé, entre outros temas. Infelizmente Noemi foi acometida 
de um grave problema de saúde e veio a falecer muito cedo. Antropologia II 
foi ministrada pela professora Cláudia Fonseca, americana com formação 
nos Estados Unidos, que nos apresentou várias orientações teóricas da an-
tropologia. Certo dia, ficamos encarregados de apresentar em sala de aula 
um trabalho sobre “Continuum Folk-Urbano”, de Robert Redfield. Fiquei 
muito interessado, a ponto de me candidatar a uma vaga de monitoria para 
a disciplina da professora, embora a seleção tenha contemplado outro cole-
ga. Gostava muito de História, mas a antropologia me parecia mais desco-
lada, lidava com a diversidade das sociedades contemporâneas, acabou por 
influir muito em minha formação acadêmica. 

Quanto ao curso de Direito, conclui em 1986, mesmo ano em que já 
estava defendendo o Mestrado em Antropologia Social na UFRGS. Realizei 
a minha inscrição como advogado, na OAB/RS. Depois de alguns anos, em 
1991, solicitei o cancelamento da inscrição, quando assumi função pública 
no Magistério Público Federal.  

Para a seleção no Mestrado fora solicitado a elaboração de um es-
tudo monográfico, sobre uma prática cultural do meio urbano. A minha 
escolha foi sobre o carro-biblioteca da Faculdade de biblioteconomia da 
UFRGS, que percorria durante a semana vários bairros de Porto Alegre, 
emprestando e recebendo livros que haviam sido confiados aos leitores 
em semana anterior. Conhecia uma aluna do curso de biblioteconomia da 
UFRGS, que participava do projeto como bolsista e aproveitei para auxiliar 
na atividade, o que me rendeu várias observações participantes no campo 
de estudo. O estudo monográfico consistiu no relato etnográfico e análise 
dessa experiência social em meio urbano, que me permitiu concorrer a uma 
vaga do Mestrado. Fiquei contente com o fato de ter sido selecionado e com 
as experiências que tive durante o curso. 

O tema de pesquisa que escolhi para a dissertação foi sobre “Os fes-
tivais de canção nativa do Rio Grande do Sul – a música e o mito do Gaú-
cho”. Como cheguei a esta escolha foi algo muito simples. Perguntei a mim 
mesmo, sobre o que mais gostava, e a resposta foi “a música”. Talvez, por 
não adquirir habilidade suficiente em algum instrumento musical, embora 
“arranhe as cordas de um violão”. Na verdade, faltava-me vocação e disci-
plina para a música, desenvolvidas de forma exemplar por outro irmão, que 
se tornou um excelente músico e mais tarde etnomusicólogo, hoje professor 
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na UFRGS. Mas enfim, por que não estudar as expressões musicais, a rela-
ção música e sociedade e outras conexões mais? Os festivais de canção nati-
va do Rio Grande do Sul estavam em evidência, a “música nativa” tornava-
-se cada vez mais presente entre jovens de muitas cidades do Rio Grande do 
Sul, por tudo isso escolhi esse tema para estudo no Mestrado.

A orientação inicial foi recebida da professora Vera Lustig Areco, 
nascida na Argentina e com doutoramento na Universidade da Califórnia, 
nos Estados Unidos. A professora Vera comentou certa vez que fora colega 
do doutorando Carlos Castaneda, autor de livros que se tornaram mundial-
mente conhecidos, como “A erva do diabo”. Eu e mais dois colegas, de uma 
turma de mestrado em antropologia, desenvolvemos os nossos projetos de 
pesquisa com a referida professora. Depois de sua saída do programa, já 
que se tratava de um contrato temporário, tive como orientador o profes-
sor Robert W. Shirley. Robert, como muitos o conheciam, era professor da 
Universidade do Canadá, em Toronto, passava longo período no Brasil se 
dedicando a pesquisas, orientações e ministrando cursos. O seu trabalho 
mais conhecido foi publicado em livro intitulado “O fim de uma tradição”, 
um reestudo da comunidade de Cunha, interior do Estado de São Paulo. 
Robert estudara Cunha duas décadas depois de ter sido pesquisada por 
Emilio Willems. Os últimos estudos de Robert antes do seu falecimento 
foram dedicados à antropologia jurídica.

Na pesquisa de Mestrado, fiz trabalho de campo em onze cidades do 
Rio Grande do Sul, nos festivais de música nativa considerados mais repre-
sentativos, de um total de quarenta festivais realizados anualmente no Esta-
do. Na maioria das vezes, levava a minha pequena barraca, saco de dormir, 
gravador e material para anotações, permanecendo nas cidades durante os 
dias de realização dos eventos. Tive oportunidade de conhecer muita gen-
te, em alguns casos artistas de renome nacional e internacional, que eram 
convidados para realizar shows nos festivais, entre os quais: Mercedes Sosa, 
Elba Ramalho, Elomar, Kleiton e Kledir. Mercedes Sosa me chamou muito a 
atenção quando comparecera em Uruguaiana, em uma edição da Califórnia 
da Canção Nativa do Rio Grande do Sul. Na sala principal do Hotel Gló-
ria, recebia carinhosamente os músicos e em especial os mais jovens ávidos 
para mostrar o seu trabalho. Ela ouvia e escutava as improvisações musicais 
com muita atenção e incentivava as carreiras musicais dos novos músicos.

Quanto aos músicos que participavam dos festivais, além de serem 
muitos, apresentavam algo novo no cenário musical, diferente da música 
mais tradicional e “regionalista”, em termos de poesia e música propria-
mente dita. O que se cantava na música nativa, era a vida na cidade, as vi-
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cissitudes do meio urbano, uma concepção diferente de gaúcho. A tudo isso 
se chamou nativismo. Como exemplo, pode-se mencionar “Desgarrados”, 
música com autoria de Mário Barbará:

Desgarrados

Eles se encontram no cais do porto pelas calçadas
Fazem biscates pelos mercados, pelas esquinas,
Carregam lixo, vendem revistas, juntam baganas
E são pingentes das avenidas da capital
Eles se escondem pelos botecos entre cortiços
E pra esquecerem contam bravatas, velhas histórias
E então são tragos, muitos estragos, por toda a noite
Olhos abertos, o longe é perto, o que vale é o sonho

Sopram ventos desgarrados, carregados de saudade
Viram copos viram mundos, mas o que foi nunca 
mais será

Cevavam mate, sorriso franco, palheiro aceso
Viraram brasas, contavam causos, polindo esporas,
Geada fria, café bem quente, muito alvoroço,
Arreios firmes e nos pescoços lenços vermelhos

Jogo do osso, cana de espera e o pão de forno
O milho assado, a carne gorda, a cancha reta
Faziam planos e nem sabiam que eram felizes
Olhos abertos, o longe é perto, o que vale é o sonho

Sopram ventos desgarrados, carregados de saudade
Viram copos viram mundos, mas o que foi nunca 
mais será. (BARBARÁ; SARATT, 2017).

O mestrado me despertou o gosto pela pesquisa, mas também sentia 
a necessidade de lecionar, de ser professor. 

2.2 Os primeiros passos na docência

Não foi nada fácil conseguir o primeiro emprego de professor. Era 
uma época em que muitos contratos para professor do ensino “fundamen-
tal” (1° grau) e “colegial” (2° grau) dependiam de inscrição junto às Dele-
gacias de Educação e escolha conforme o interesse das unidades educacio-
nais. Acabei conseguindo um contrato de docência para uma escola de 1° e 
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2° graus na grande Porto Alegre, no município de Alvorada. Um contrato 
temporário que durou dois anos, com regime de vinte horas de trabalho, no 
valor de um salário mínimo. Depois prestei concurso público e fui efetivado 
na mesma escola, Escola Estadual Castro Alves, com duas nomeações de 
vinte horas cada uma, da carreira do Magistério Público Estadual.

Aos poucos, eu fui conseguindo complementação de trabalho em 
escolas particulares, até chegar ao ensino superior. Para lecionar no terceiro 
grau, foi importante ter dado aulas de História, para turmas de segundo 
grau, no Colégio Americano de Porto Alegre, que era uma instituição Me-
todista. Fui indicado pela direção dessa escola para ocupar uma vaga de 
professor de “Metodologia da Pesquisa” no Instituto Porto Alegre (IPA), 
que pertencia à mesma mantenedora. As aulas de metodologia eram minis-
tradas para os cursos de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacio-
nal. Não demorou muito e já ministrava aulas de metodologia para o curso 
de Nutrição, do Instituto Metodista de Educação e Cultura, que funcionava 
à noite no Colégio Americano. Nessa mesma época, havia defendido a dis-
sertação de Mestrado. O que me valeu o convite para implantar uma Coor-
denação de Pós-Graduação e Pesquisa no IPA. Fiquei como coordenador 
pouco mais de um ano, entre as várias atividades desenvolvidas, aprovamos 
e executamos um projeto de pesquisa financiado pelo CNPq e sentimos as 
dificuldades de alavancar a pesquisa em uma instituição particular. 

Nesse meio tempo, surgiu um convite para lecionar antropologia 
na Universidade de Caxias do Sul (UCS). Não pensei duas vezes, durante 
quatro anos reservei vinte e quatro horas da semana de trabalho, para des-
locamento, ministrar aulas, pernoite e contribuir em projetos de pesquisa 
em Caxias do Sul, junto ao Departamento de Sociologia da UCS. Na ver-
dade, não existia curso de Sociologia ou Ciências Sociais na Universidade, 
mas sim um departamento que agregava professores que ministravam au-
las para vários cursos da Universidade, incluindo antropologia. Neste caso, 
oferecida aos cursos de Serviço Social, Comunicação Social, Educação Ar-
tística, História e alunos de outros cursos que cursavam a disciplina como 
eletiva. Aprendi muito dando aulas na UCS, fiz novos amigos e fortaleci o 
meu interesse pela docência.

Outra experiência importante em docência correspondeu a dois 
semestres de aulas, que desenvolvi na Pontifícia Universidade Católica do 
Rio Grande do Sul (PUCRS). Inicialmente fora convidado para ministrar 
a disciplina “História do Rio Grande do Sul”, para o curso de História, em 
substituição ao Prof. Moacyr Flores, que se encontrava em licença, grande 
especialista na história regional e em especial no tema “Revolução Farrou-
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pilha”. Sempre tive interesse pela história do Rio Grande do Sul. Estudar e 
preparar aulas me permitiram aprender mais sobre a história do Estado. 
Nesse período também lecionei no curso de Comunicação Social (FAME-
COS), uma disciplina que reunia aspectos da história e cultura brasileira. 
Poderia ter dado continuidade a minha atividade de docente na PUCRS, 
mas tive de me afastar considerando a impossibilidade de compatibilizar 
os vários empregos que mantinha na época, Escola Estadual, IPA e Colégio 
Americano, Universidade de Caxias do Sul.

O passo seguinte seria prestar concurso público de provas e títulos 
para professor de carreira em uma Instituição Federal de Ensino Superior. 
Ao todo foram cinco concursos públicos, dois para o departamento de His-
tória da UFRGS, um para o Departamento de História da Universidade Fe-
deral de Santa Maria e dois para o Departamento de Antropologia da UFR-
GS. Fiquei classificado apenas no segundo concurso para Antropologia, já 
tinha titulação no mestrado e aguardava uma oportunidade para ocupar 
vaga.



Amazonas (FUA), estava consultando àqueles que foram aprova-
dos em concursos públicos, para ocuparem vagas disponíveis na 
instituição. A FUA com sede em Manaus, Estado do Amazonas, 
tinha dificuldade em conseguir candidatos para os concursos pú-
blicos realizados na Sede, sobretudo pessoas que já possuíam ti-
tulação na pós-graduação.  

É importante ressaltar que tinha entrado em vigor o Regi-
me Jurídico Único (RJU) dos servidores federais. O RJU unificou 
também as Universidades, de forma que um concurso público 
prestado em uma Universidade, em caso de aprovação do candi-
dato, de comum acordo com o interessado, este poderia ocupar 
vaga em outra instituição. Pensei muito, consultei amigos de Por-
to Alegre, alguns que em determinado momento haviam visitado 
Manaus e, não mais que de repente, tomei a decisão de viajar para 
esta cidade, no mês de dezembro de 1990. Aproveitaria o recesso 
para conhecer a FUA e a cidade, e as possibilidades de adaptação 
em um lugar que jamais pensara em viver algum dia.

3.1 Manaus

Cheguei à Manaus em um voo da Transbrasil, creio que 
umas três horas da madrugada. No aeroporto Eduardo Gomes, à 
minha espera estavam duas pessoas muito simpáticas: a professo-
ra Regina Nakamura, chefe do departamento de Ciências Sociais 
e seu irmão, também professor da FUA, o professor Ricardo Bes-
sa. Havia faltado luz e tudo estava às escuras no aeroporto. Aos 

N o dia 04 de outubro de 1990, fiquei surpreso com 
um telegrama embaixo de minha porta, no apar-
tamento em que morava, no bairro Moinhos de 
Vento, na cidade de Porto Alegre: “Urgente - con-
tratação Docente, FUA”. Fiz os primeiros conta-
tos e descobri que a Fundação Universidade do 

3 A vida no Norte
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poucos fui vendo as primeiras imagens da cidade e sempre muito atento ao 
que os novos colegas professores tinham a me dizer sobre a Universidade. 

 Para falar a verdade, não sabia ao certo o que eu iria encontrar em 
Manaus. Sabia que as temperaturas eram altas, verão o ano inteiro, mes-
mo com uma estação de chuvas. Imaginava lindas praias de rio próximas 
à cidade, algo semelhante ao Nordeste. Naquela época, não se obtiam as 
informações na internet, mas sim em revistas, televisão ou conversas com 
alguém que já estivera no lugar. 

Quando realizei a prática de estágio no curso de história, em uma 
turma de sétima série do Colégio de Aplicação da UFRGS, utilizei nas au-
las supervisionadas uma coleção de slides que emprestara do irmão de um 
amigo. As fotografias foram tiradas em Manaus e em localidades próximas, 
no final da década de setenta do século passado, focalizando embarcações, 
rio, floresta, homens, mulheres e crianças da região. Acho que as imagens 
do rio Negro e rio Amazonas foram as que mais encantaram a mim e aos 
alunos do estágio. Eram muitas fotografias de paisagens, gente, habitações, 
animais, uma realidade bastante diferente do que até então conhecia. Sem 
dúvida, este foi o primeiro contato visual com a Amazônia.     

Em 1980, quando já frequentava a Universidade, início da “aber-
tura política” e de rearticulação dos partidos ARENA e MDB, ocorreram 
algumas conferências na Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande 
do Sul. Tive oportunidade de assistir políticos como Miguel Arraes, Luis 
Carlos Prestes e especialistas que falavam sobre a Amazônia, os indígenas, 
entre outros temas. Lembro bem das conferências apaixonadas de Evandro 
Carreira, político amazonense, do escritor Edilson Martins e do antropólo-
go Darcy Ribeiro.    

Diga-se de passagem, que Porto Alegre tem um belo rio, o rio Guaí-
ba. Alguns classificam como Estuário do Guaíba, onde deságuam cinco rios 
(dos Sinos, Gravataí, Caí, Jacuí e Taquarí). Mas os rios da Amazônia eram 
magníficos, caudalosos, “rio-mar” na acepção de Leandro Tocantins quan-
do se refere ao rio Amazonas. 

Porque permanecer e trabalhar em Manaus? Os motivos foram vá-
rios. Inicialmente o frio do Sul, temperaturas muito baixas, alta umidade, 
resfriados frequentes por conta dos choques de temperatura. Para quem 
gosta de verão, o do sul acaba sendo muito curto. O que não quer dizer que 
o calor de Manaus seja uma maravilha. Mas sol o ano inteiro e temperaturas 
mais elevadas tornam a vida mais agradável. Ao menos para mim. Por outro 
lado, as oportunidades colocadas no campo antropológico eram promisso-
ras e despertaram o meu interesse. 
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Retornei a cidade de Porto Alegre no início de 1991, para solicitar 
exoneração dos cargos de professor estadual e rescisões dos contratos de 
trabalho. Nesse caso, junto às instituições particulares em que até então tra-
balhava. Não foi uma decisão fácil, mas no meu entender de certa ousadia, 
de me permitir experimentar uma nova vida no Norte do Brasil.

Há pouco tempo na cidade e já pertencendo aos quadros da FUA, 
o primeiro trabalho foi tomar parte em uma equipe de professores da Fa-
culdade de Educação e do Instituto de Ciências Humanas e Letras, para 
ministrar aulas em regime intensivo na sede do município de Itacoatiara 
e auxiliar no credenciamento de docentes, que ficariam responsáveis pela 
implantação do curso de extensão em Pedagogia na cidade. Muito salutar 
foi esta convivência em Itacoatiara, no Hotel Christian, durante quase um 
mês, com colegas professores de Manaus, que estavam envolvidos na ativi-
dade. Algo muito importante que me trouxe a certeza de ter tomado decisão 
acertada para a minha nova vida profissional.

Naquele momento, a Universidade estava começando o seu processo 
de interiorização no estado do Amazonas, com cursos regulares que seriam 
oferecidos em diferentes cidades, durante os períodos de recesso na capital. 
Professores de Manaus se deslocavam para ministrar disciplinas em regime 
intensivo, nos meses de dezembro, janeiro, fevereiro e julho. Os professores 
credenciados em nível local ficavam responsáveis por ministrar algumas 
disciplinas ao longo do ano. Durante o credenciamento, fiquei responsável 
pela disciplina Sociologia da Educação. 

Depois, retornei a Itacoatiara para ministrar a disciplina Introdu-
ção à Antropologia Cultural. Neste momento, o processo de interiorização 
da FUA já estava consolidado e fora ampliado para outros municípios do 
Amazonas. Lembro que em outras ocasiões ministrei essa mesma disciplina 
para alunos dos Cursos de Geografia nas cidades de Coari, médio rio Soli-
mões, e Parintins, médio rio Amazonas, Estado do Amazonas. 

Desde o início, já morando em Manaus, as pessoas me chamavam 
muito à atenção. Eram espontâneas, amáveis no trato pessoal, e de jeito 
muito simples para com as coisas, na forma de morar ou habitar em suas 
casas, sem luxo e desprendimento no vestir e no se divertir. Em compara-
ção aos rio-grandenses, senti muita diferença quanto às expressões de tra-
tamento, da maneira das pessoas se dirigirem umas às outras. Como bem 
assinalara Érico Veríssimo (1982), no livro “Um certo Capitão Rodrigo”, so-
bre o personagem principal de um romance escrito pelo autor, quando diz 
que o  Gaúcho, “fala como quem grita ordens”.
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Gostava muito de visitar o Rodway, porto flutuante construído pelos 
ingleses no início do século passado. Não havia qualquer impedimento para 
andar pelo atracadouro flutuante de barcos, que recebiam passageiros de 
diferentes localidades do Amazonas e do Pará. O final de tarde no Rodway 
era muito concorrido, prestigiado por diferentes pessoas, que aguardavam 
o sol desaparecer nas águas escuras do rio Negro. 

Outro passeio bonito era o da Praia da Ponta Negra, mesmo que não 
contasse com a infraestrutura que tem hoje. As instalações eram bem mais 
simples e as pessoas se concentravam na praia, próximo ao hotel Tropical. 
Havia alguns quiosques que vendiam alimentação e bebidas aos visitantes. 
Na parte baixa, a poucos metros da praia, ficavam os bares populares. Para 
se chegar a Ponta Negra de ônibus, bastava aguardar em um ponto que fica-
va localizado à Rua Almirante Tamandaré, próximo à Praça da Matriz. Esse 
era o único ônibus que existia para o lugar.

Penso que aqueles que chegaram a Manaus, em algum momento 
fizeram o passeio de barco ao “Encontro das águas”, dos rios Negro e So-
limões. No primeiro ano, tomei um barco da SELVATUR, uma agência de 
viagens que fazia esse passeio, e fiquei encantado com o fenômeno natural, 
além do deslocamento de barco, que me permitiu ter outra visão da cidade, 
a partir do rio.

Aos poucos fui fazendo novas amizades, o que me possibilitou co-
nhecer vários bairros de Manaus com muitas atrações, como a Praça 14, 
Aparecida, Parque Dez etc. A vida na cidade, sobretudo aos finais de sema-
na, era caracterizada por acentuada sociabilidade festiva, reuniões de pa-
rentes e amigos em casa, onde não faltava peixe assado, churrasco e cerveja. 
Uma forma de suavizar o calor provocado por altas temperaturas, sobretu-
do no verão, entre junho e novembro. 

Morei inicialmente no conjunto Jardim Meridional, no bairro Par-
que Dez de Novembro. Era uma casa de alvenaria bem confortável, com 
cinco cômodos, uma garagem coberta ao lado e amplo quintal. Ficava pró-
ximo a um igarapé de onde se avistava muitas palmeiras de buriti, e a três 
quadras da conhecida Rua do Comércio. Nessa rua, se encontrava muita 
coisa para comprar, incluindo peixe que era vendido em pequenas bancas 
nas calçadas. Naquela época, era fácil comprar uma banda de tambaqui de 
rio, a preços acessíveis. Hoje, a maior parte do tambaqui que se encontra em 
Manaus é de cativeiro e o de rio é muito caro.

Fiquei cerca de dois anos nesta casa e me mudei para um aparta-
mento, em um condomínio localizado à Rua Paraíba. O condomínio tinha 
uma grande área comum e à frente, no outro lado da Rua Paraíba se avistava 
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muitas palmeiras de tucumã e buriti. Hoje, essa vegetação não existe mais, 
pois no lugar foi construído um grande Shopping Center. Fiquei durante 
vários anos nesse mesmo endereço. 

Em 1997 realizei nova mudança. Fui para São Paulo, por ocasião da 
realização do Doutorado na USP. Em São Paulo, morei no bairro de Perdi-
zes, próximo às chamadas “antenas de televisão”, em frente ao “Parque do 
araçá”. Retornei a Manaus em janeiro de 2001 para reassumir as atividades 
na UFAM. Voltei para o mesmo condomínio em que residia, antes da ida 
para São Paulo, localizado à Rua Paraíba, no qual resido até o momento em 
que escrevo este texto.

A sensação que tive nos primeiros anos de moradia em Manaus era 
de uma espécie de “turista”, como se estivesse de passagem. Algo semelhan-
te aos quatro anos que passei em São Paulo, à época do Doutorado. Mas 
aos poucos, acho que fui me apegando às pessoas, à cidade e “fui que fui 
ficando”, como bem diz o músico paraense Nilson Chaves, na canção “Não 
vou sair”. 

Não Vou sair 

A geração da gente
Não teve muita chance
De se afirmar, de arrasar, de ser feliz
Sem nada pela frente, pintou aquele lance
De se mudar, de se mandar, desse país
E aí, você partiu pro Canadá
Mas eu fiquei no ‘já vou já’
Pois quando tava me arrumando, pra ir
Bati com os olhos no luar
E a lua foi bater no mar
E eu fui, que fui ficando...
Distante, tantas milhas
São tristes os invernos
Não vou sair, tá mal aqui, mas vai mudar
Os velhos de Brasília
Não podem ser eternos
Pior que foi, pior que tá, não vai ficar
Não vou sair, melhor você voltar pra cá
Não vou deixar esse lugar
Pois quando tava me arrumando, pra ir
Bati com os olhos no luar
E a lua foi bater no mar
E eu fui, que fui ficando... (VIÁFORA, 1991).



34 | Trajetórias de vida e antropologia

Ouvia-se muito essa canção na noite manauara, cantada por Maca 
ou Paulinho Kokay em bares como o “Skina Bar”, localizado na esquina da 
Rua Tarumã com a Rua Joaquim Nabuco, o “Consciente”, na Rua Joaquim 
Nabuco, entre outros. A canção me dizia muito do que estava vivendo, nos 
primeiros anos de residência em Manaus.

Lembro que me perguntavam, às vezes: “Há quanto tempo você 
mora em Manaus?”. Penso que as pessoas percebiam que a vida urbana da 
cidade já estava se apoderando de mim e eu ainda não tinha me dado conta 
disso. Como bem lembra Aníbal Beça, manauara, outro grande poeta da 
Amazônia, hoje já falecido, na seguinte canção:

ABAIXO-ASSINADO DE AMOR A MANAUS

Toda cidade se habita
como lugar de viver.
Só Manaus é diferente
Pois, em vez de habitá-la
é ela quem me habita.

Queria esse privilégio
(ciúme comum de amante)
sem dividir com ninguém.

Mas além dos seus encantos
descobri que é generosa
na morada, em seu abrigo,
nos mimos de seus mistérios
há lugares para todos.

Aí se faz diferente
uma cidade de muitos
de bem querer singular
levada pelo Rio Negro
nas suas águas lavando
um caso de amor plural.

Por isso além do poeta
a paixão vai assinada
na firma de muitos nomes
e de outros enamorados
seus amantes habitantes:

(TONINHO DO AMARELHINHO, MIZITO DA 
COMPENSA, CEIÇA DE FLORES, SONINHA 
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DO ALEIXO, DENISOCA DO JAPIIM, FULU-
CA DO EDUCANDOS, SAGICA DE SÃO RAI-
MUNDO, BUDA DO MORRO DA LIBERDADE, 
MUNDICA DA CACHOEIRINHA, JUNINHO 
DO BAIRRO DO CÉU, COLÓ DE PETRÓPOLIS, 
BABÁ DO LÍRIO DO VALE, DODÓ DO TARU-
MÃ, CHIQUILITO DA PONTA-NEGRA, OSMIR 
DO QUARENTA, CELITO DAS CANDONGAS, 
JÔ DO BECO DO MACEDO, JONGA DE SANTA 
LUZIA, ONÇA DO PARQUE DEZ, NIBITO DAS 
LARANJEIRAS, ZEZÃO DO SANTO ANTÔNIO, 
MARANHÃO DO LUZ DE GUERRA, EDNELZA 
DA APARECIDA, NESTOR DA PRAÇA 14, TOR-
RITO DE LA MANCHA, CÉLIO DE LAS CRU-
CES, CANDOCA DA PONTE DA BOLÍVIA, NA-
TINHO DA PRAIA DOURADA, CHIQUINHO 
DO COROADO, PIPIRA DO ZUMBI, JURA DA 
CIDADE DE DEUS, CANDINHO DO JORGE 
TEIXEIRA, SARITA DO NOVO ISRAEL, MA-
ZINHA DO MANÔA, LEÃOZINHO DO SHOP-
PING, BIBO DA ALVORADA, MESTRE ZINHO 
DO MAR AZUL, BONATES DO D. PEDRO, MA-
NEL PINGUELETA, CAXANGA DE SÃO SEBAS-
TIÃO, PETRONILA DA BICA, VAVÁ DA BAIXA 
DA ÉGUA, BIRA DOS REMÉDIOS, BOCA DE BI-
LHA, QUASE LINDO DO PÊ DEZ, BATATA DO 
TEATRO, CALDINHO DO MERCADÃO, POETA 
POROROCA, DONA VALDETE DO TACACÁ, 
AZIZE DO QUIBE). (BEÇA, s.d).

                                                 
                                 

Como diz Veríssimo (1956), em “música ao longe”, 

[...] quando a palavra e as frases por passadas, ocas 
ou inexpressivas, não conseguem descrever estados 
de alma demasiadamente sutis – essa é a hora de 
recorrer à música. 

E “fui que fui ficando”, talvez tenha gostado do sabor do peixe “jara-
qui”, pois, como dizem, “quem come jaraqui não sai mais daqui”. Sei que já 
se vão quase vinte e oito anos nessa história.
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estava em evidência no início da década de noventa do século 
passado, em especial na Amazônia.  Assumia importância uma 
nova legislação sobre meio ambiente, que exigia a realização de 
estudos de impactos ambientais para licenciamento de projetos, 
incluindo grandes empreendimentos como a construção de hi-
drelétricas, rodovias, exploração de petróleo e gás, etc. 

O Centro de Ciências do Ambiente (CCA), órgão suple-
mentar da Universidade Federal do Amazonas, criado em 1989, 
assumiu um papel importante em coordenar trabalhos de pes-
quisadores docentes da Universidade, incluindo pesquisadores 
convidados, para estudo e avaliação de projetos sobre a questão 
ambiental principalmente no estado do Amazonas. 

É importante destacar, que a Resolução n° 01/1986 do 
Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) estava em 
vigor, com “critérios básicos e diretrizes gerais para a avaliação 
de impacto ambiental” no Brasil. Diante desse quadro, adquiriu 
importância o trabalho de grupos multidisciplinares de pesqui-
sadores, o que me permitiu participar de várias missões de estu-
dos e inclusive refletir e escrever sobre essas experiências.

Considero importante retomar essas viagens, tendo em 
vista que os contatos estabelecidos com populações locais e os 
registros etnográficos alargaram o meu entendimento sobre a 
região, os seres naturais e a sua gente. O que gostaria de demons-
trar, é que aos poucos, fui me sentindo parte de pequenas histó-
rias, onde contracenava com outros personagens locais, de mero 
espectador passei à condição de sujeito curioso e atento, adquiri 

M inhas primeiras viagens no Norte do Brasil foram 
pelo Estado do Amazonas, em missões de estu-
dos desenvolvidas com outros professores dos 
quadros da UFAM. Tive oportunidade de con-
viver e trabalhar com colegas de outras áreas de 
conhecimento, além do contato com populações 
regionais de vários lugares. A questão ambiental 

4 Viagens pelo Amazonas
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a consciência de muitos problemas sociais e ambientais de caboclos e indí-
genas do Amazonas. Uma realidade muito diferente do que tinha vivido e 
estudado no Sul do Brasil.

4.1 Notas de pesquisa sobre Nhamundá (AM)

Em agosto de 1991, alguns meses após a minha chegada à Manaus, 
fui convidado para participar de uma viagem no barco da UFAM, o antigo 
“Kellogs”, que sairia da capital com destino ao município de Nhamundá. O 
acesso ao rio Nhamundá, que levaria a diferentes comunidades e a sede do 
município, se daria à margem esquerda do médio rio Amazonas, a cerca de 
uma hora antes de chegar à cidade de Parintins. 

A expedição foi coordenada pelo professor Frederico Arruda, do 
Instituto de Ciências Biológicas (ICB/UFAM). Lembro que também fizeram 
parte da equipe os professores Jackson Rêgo, do curso de Engenharia Flo-
restal (UFAM), Carlos Edward do curso de Engenharia de Pesca (UFAM) 
e o professor José Alberto de Carvalho do curso de Geografia (UFAM). 
Jackson Rêgo convidara um professor da Universidade de São Paulo, espe-
cialista em sáurios, para integrar a equipe. Havia também uma médica da 
FUNAI e uma estudante da UFAM, responsável pela filmagem em VHS e 
documentação fotográfica das atividades desenvolvidas pela equipe de pes-
quisadores, junto às comunidades ribeirinhas visitadas. 

O idealizador da expedição foi o próprio professor Frederico Ar-
ruda. Ela tinha a finalidade de conhecer e, se fosse o caso, desmistificar 
notícias veiculadas na imprensa local, em uma das principais emissoras 
de televisão do Brasil, bem como em revista de circulação nacional, sobre 
provável superpopulação de jacarés no município de Nhamundá (AM). O 
Reitor à época era o professor Marcus Barros, que apoiava as iniciativas 
voltadas para a produção de conhecimento científico e para o engajamento 
da Universidade em questões contemporâneas. Penso que essa foi uma das 
grandes marcas dessa Reitoria. 

Por se tratar de uma viagem multidisciplinar de estudos, ao médio 
rio Amazonas e município de Nhamundá, a participação de um antropólo-
go consistia em prestar colaboração nas pesquisas de campo e tratamento 
etnográfico dos dados coletados. Na verdade, essa foi a minha primeira in-
cursão em campo de pesquisas no Amazonas. Dentro do possível, procurei 
elaborar uma etnografia da viagem, além de levantar alguns problemas de 
estudo, que me pareceram relevantes para as comunidades visitadas.
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Tratava-se de uma região sobre a qual se tinha notícias históricas, 
desde a primeira metade do século XVI, com a expedição do conquistador 
Francisco Orelana e seu cronista Frei Gaspar de Carvajal. Esses viajantes 
denominaram de “província de picotas”, as imediações de acesso ao rio 
Nhamundá, à margem esquerda do rio Amazonas. Destacaram a presen-
ça de mulheres guerreiras conhecidas por “Amazonas”, que combateram a 
expedição espanhola. Mais tarde, na segunda metade deste mesmo século, 
as mulheres deram nome ao rio, que ainda se chama Amazonas (PORRO, 
1995; UGARTE, 2009). 

As leituras que até então havia feito sobre meio ambiente e ecologia 
eram inexpressivas, diante da imensidão da floresta, dos rios e dos modos 
de vida dos caboclos da região. Guardava comigo os ensinamentos das teo-
rias clássicas e modernas de antropologia, obtidos durante a minha forma-
ção no Mestrado em Antropologia Social da UFRGS. O que representava 
novidade para uma abordagem antropológica, no âmbito de uma equipe 
multidisciplinar de estudos. Destaco, por exemplo, os autores Kaplan e 
Manners (1975), no livro “Teoria da Cultura”, ao considerar a “Ecologia 
Cultural”, como uma “tendência teórica” contemporânea. Sem esquecer 
outros autores e a relevância das teorias antropológicas. Mas, sem dúvida, 
haveria muito que apreender do ponto de vista teórico.

A princípio, o enfoque utilizado foi o da Ecologia Cultural, onde 
dois conceitos básicos possibilitaram a visualização e definição de proble-
mas relevantes para estudo. Tratavam-se dos conceitos de “ambiente” e 
“adaptação”. Ao considerar ambiente, seria um erro relacionar esse termo 
mecanicamente com “habitat” (clima, flora e fauna, solo, pluviosidade e 
minerais do subsolo). Ao assumir a ideia de um “possibilismo ambiental”, 
o conceito ampliou o nosso entendimento, enquanto possibilidades e limi-
tações, relativo aos meios culturais (humanos) disponíveis para explorar o 
ambiente. Com base nesse enfoque, ambiente e cultura (conjunto de mani-
festações humanas) seriam determinados por uma causalidade recíproca.

Sobre o conceito de adaptação, permitiria explicar a mudança cultu-
ral e variações do ambiente, com base em fatores mensuráveis ou avaliativos 
(comunidade, população, recursos naturais, técnicas e práticas, organização 
social, etc.). Deve-se salientar, ainda, que a adaptação se daria em dois ní-
veis: adaptação ao ambiente total (sistêmica) e a adaptação das culturas ou 
sistemas culturais entre si. 

 Com base nesses pressupostos teóricos, foram visitadas cinco co-
munidades no município de Nhamundá: Santana, Curiá, Urucurí, Caranã, 
São Francisco e a sede do município de Nhamundá. 
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O objetivo antropológico definido foi o de identificar característi-
cas culturais das comunidades visitadas. Além disso, também estabelecer 
comparação entre as formas de adaptação humana no ambiente regional 
pesquisado, com vistas à definição de problemas relevantes para estudo. 

A descrição dos dados coletados obedeceu à prevalência dos con-
tatos da equipe de trabalho multidisciplinar com as populações visitadas. 
As diferentes áreas de conhecimento auxiliaram significativamente no tra-
balho de campo, com a identificação de questões relevantes para as popu-
lações locais. Às vezes, quase todos os membros da equipe perguntavam 
ao mesmo tempo. Era o momento de ouvir e anotar o que os informantes 
respondiam. Sem desmerecer também temas clássicos da antropologia, 
buscando objetividade nas observações, quanto às formas de organização 
social, manifestações culturais, que foram na medida do possível incorpo-
rados na etnografia. 

 
4.1.1 Primeiros contatos com o campo de estudo

Saímos de Manaus no dia vinte e três de agosto de 1991, uma sexta-
-feira, em torno das vinte e três horas da noite. O próximo destino seria a 
cidade de Parintins (AM), médio rio Amazonas, onde realizaríamos a com-
plementação das provisões de viagem, além de contatos com vistas à prepa-
ração do Seminário “O homem e a natureza”, programado para o dia 31, às 
nove horas da manhã, no Campus da UFAM.

Chegamos a Parintins no dia vinte e quatro de agosto, às dezeno-
ve horas, bem mais tarde que o horário previsto, o que dificultou algumas 
providências, como a complementação da alimentação, o recrutamento de 
um prático que pudesse orientar nosso deslocamento à noite no baixo Nha-
mundá e como se não bastasse, o imprevisto de um reparo no barco, que 
teve de ser executado durante uma parte da noite. Levando em conta esses 
fatores, achamos prudente seguir viagem no final da madrugada, quando a 
luz do dia e os olhos diligentes do senhor Celestino Ferreira Reis, o seu Ce-
lestino, nascido em Parintins e criado em Nhamundá, uma das tantas me-
mórias sábias da região, na felicidade de seus setenta anos de idade, poderia 
nos dar segurança para prosseguir ao município de Nhamundá.

No dia vinte e cinco, nas primeiras horas da manhã, já estávamos na 
altura do Paraná do Jacaré. As informações obtidas com alguns ribeirinhos 
atestavam que a travessia da várzea ainda não oferecia impedimentos, o 
mesmo não acontecendo nos meses seguintes, especialmente setembro a 
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dezembro, quando as águas alcançam um nível mínimo, dificultando a pas-
sagem de barcos. A opção, nesse caso, seria de acesso pelo Paraná do Cal-
deirão, o que não era a princípio do nosso interesse. Por isso, optamos pela 
travessia pelo Paraná do Jacaré, pois se tratava de atingir em curto espaço de 
tempo as comunidades da várzea do baixo Nhamundá, aproveitando para 
observar a região e verificar a existência de jacarés.

A comunidade de Santana foi nossa primeira visita. Chegamos por 
volta das dez horas da manhã, num domingo de muito sol e temperatura 
média de trinta graus. Na verdade, essas condições climáticas pouco se al-
teraram durante os dez dias de viagem. No conjunto das construções hu-
manas, o que chamava atenção entre as habitações era a posição central da 
igreja da padroeira Santa Ana, tendo como anexo um salão de leilões.

A comunidade caracterizava-se como um espaço de agregação so-
cial, pois a maior parte das habitações ficava dispersa ao longo das vias 
aquáticas, paranás ou no interior. Algumas comunidades, como a de Uru-
curi, por exemplo, consideravam esse espaço de reunião social como sagra-
do, separado por uma cerca de outros espaços comunitários, tipo o campo 
de futebol e o local destinado à construção de um salão de festas.

Fomos recebidos na comunidade de Santana por um grupo de vin-
te pessoas, constituído de mulheres, crianças, alguns poucos indivíduos de 
idade avançada e um homem de meia idade. Perguntados sobre a ausência 
da população masculina adulta, a resposta foi de que se encontravam pes-
cando. O que, num domingo, nos deu motivo para pensar que a atividade 
da pesca poderia estar associada a outras situações, como o lazer. O benefi-
ciamento do peixe era visível no local, notando-se nas casas o processo de 
secagem de peixe ao sol, sobretudo o tambaqui de pequeno porte. O inter-
locutor inicial foi o senhor Valdecir, que se dispôs a conversar conosco e 
permitiu que o grupo de pessoas da comunidade estreitasse amistosamente 
o contato com a equipe.

De acordo com as informações obtidas nas conversas, a comunidade 
era constituída por trinta e três adultos, mais trinta crianças de ambos os 
sexos. Além da atividade da pesca, considerada como a principal, destaca-
vam-se o cultivo da juta, o roçado de mandioca e a criação de gado. Deve-
-se salientar também a criação de animais domésticos, como porcos, patos 
etc. A criação de gado, entretanto, era realizada por alguns indivíduos da 
comunidade, compadres, que estabeleciam alguma forma de reciprocidade, 
no plano sócioeconômico, com os demais membros da comunidade.

Sem nosso conhecimento, uma das crianças fora chamar o Presiden-
te da comunidade, que deveria se encontrar relativamente próximo ao local, 
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por ter chegado pouco mais de uma hora depois do início de nossa conver-
sa. Chegou pelo Paraná do Jacaré, numa embarcação regional de pequeno 
porte, de sua propriedade, iniciando os contatos num clima amistoso e sem 
reservas para as perguntas que eram colocadas pela equipe.

Quanto à eleição do líder, pareceu não constituir procedimento sim-
ples, pois dependeria da anuência dos membros da comunidade, represen-
tatividade que o candidato deveria ter frente às autoridades do município, 
fidelidade religiosa com a comunidade e a irmandade localizada na cida-
de de Nhamundá, além de capacidade para abstrair e comunicar adequa-
damente suas ideias em proveito da comunidade. A escolha do líder não 
o isentavava de críticas, muito pelo contrário, o questionamento de suas 
ações estaria sempre presente no exercício e manutenção da soberania. Sem 
a pretensão de generalizar essas observações, seria importante dizer, que 
a dinâmica social e política representava uma constante nas comunidades 
visitadas.

No depoimento do senhor Júlio Fragata, Presidente da comunidade 
Santana, quando perguntado sobre a origem do nome “Paraná do Jacaré”, 
considerando provável relação com a abundância dessa espécie de animais 
na região, mesmo no passado, a resposta foi de desconhecimento da de-
nominação, embora o informante não ignorasse a existência de jacarés na 
localidade. Em sua opinião, o jacaré estava prejudicando as “malhadeiras”, 
muito utilizadas na pesca. Os problemas aconteciam no verão, quando as 
águas da várzea baixavam e os locais de pesca ficavam restritos aos lagos 
e pequenos paranás, época em que o jacaré era mais visível. Disse que um 
jacaré come, em média, 50 kg de peixe por dia. Quanto ao hábito de comer 
a carne do animal, o informante atribuiu esse costume aos paraenses, uma 
espécie de “hábito infantil”, o que não acontecia com os amazonenses.

No final da conversa, os responsáveis pela documentação videográ-
fica da equipe convidaram o grupo para assistir alguns fragmentos de de-
poimentos e ações filmadas. Convite que o grupo de mulheres e crianças 
atendeu com o maior interesse. É importante salientar que os espectadores 
demonstraram muito agrado pelas imagens, satisfação pela identificação 
pessoal em momentos de aparição no vídeo. O que não equivale dizer que 
tivessem ficado surpresos, estranhos ao conhecimento dos recursos técni-
cos de gravação. Esse dado, associado a outras formas de recepção da in-
formação nas comunidades, como o rádio e a televisão, demonstraram que 
o isolamento geográfico tem sido superado por formas convencionais de 
informação.
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  Seguimos viagem pelo Paraná do Jacaré, ao longo do percurso, 
atravessamos lagos, formados na várzea inundada, até atingirmos o rio 
Nhamundá, de águas com tonalidade de cor castanho escura. À tarde, por 
volta de quatorze horas, tomamos o Paraná de acesso à comunidade de 
Curiá, conforme as orientações de nosso guia, o senhor Celestino Pereira 
Reis. 

4.1.2 “Nós precisamos muito de vocês”

Por volta das quinze horas, em uma bela tarde de domingo com 
muito sol, chegamos à comunidade de Curiá. O barco não teve condições 
de atracar próximo à margem, o que fez com que os contatos de nosso guia 
Celestino e seu compadre na comunidade, senhor Miris Reis, seu “Miri-
nho”, fosse feito com nosso pequeno barco, uma “voadeira”, como se chama 
vulgarmente na região Norte, com casco de alumínio de cerca de cinco me-
tros e motor de popa de 25HP (cavalos de força). 

A cerca de cem metros de distância, ouvíamos um compasso de 
tambores, com toques marciais e popularescos. Depois descobrimos que se 
tratava dos ensaios da comunidade escolar para a Semana da Pátria. Senti 
muito o desembarque sob o sol inclemente, pois estava com forte disente-
ria, provocada por dois copos de suco de Tarubá, bebida obtida a partir da 
mandioca ralada e fermentada, que havia consumido durante o almoço no 
barco. Penso que não estava ainda preparado para consumir essa bebida, 
que me deixou debilitado durante quatro dias de viagem. Mas, mesmo as-
sim, não me afastei do trabalho de campo.

Seu Mirinho aceitou com muita satisfação o convite para nos guiar 
até a comunidade de Urucurí, juntamente com seu compadre Celestino. 
Durante a viagem, com duração aproximada de três horas, seu Mirinho nos 
deu informações muito significativas para o conhecimento da vida social 
da comunidade de Curiá. Em sua opinião, o peixe tinha diminuído mui-
to, o que fez com que os hábitos alimentares baseados no pescado fossem 
complementados por outros alimentos. Perguntado sobre o hábito de co-
mer jacaré, seu Mirinho respondeu que antigamente os amazonenses não 
tinham esse costume, mas as necessidades alimentares provocaram mudan-
ças. Alguns demonstravam até gosto pela carne de jacaré. Disse que anti-
gamente, se matava jacaré com “cramuri”, amarrando uma corda na perna 
de uma marreca, com um anzol e  “taboca” e presa a um arbusto, assim se 
esperava caçar o animal. Segundo o informante, o jacaré é um “bicho muito 
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panema”, pois só pega peixe quando existe proximidade da presa. Assim, 
espera o momento e “bate com o rabo” no peixe que “pula”, dentro da sua 
“boca”. Disse que o jacaré não sabe mergulhar como o boto, que persegue o 
peixe na água, fica a maior parte do tempo no baixo das águas e próximo à 
margem. Seu Mirinho concluiu que o jacaré não come muito peixe e muito 
menos faz “extravio” (desperdício) de peixe, às vezes acontece de estragar 
alguma malhadeira, mas somente quando os pescadores deixam por muito 
tempo as malhadeiras no “igapó” (mata inundada). 

Para o mesmo informante, a liberação da caça ao jacaré significaria 
a caça de outros animais, como o tracajá, o pirarucu, que são encontrados 
nos “poços criadores” guardados pela comunidade. Na verdade, opinião 
que contrastava com outras versões no espaço interno de discussões da 
própria comunidade, o que resultava em desunião, segundo a concepção 
de seu Mirinho.

É interessante perceber, como as informações obtidas em diferentes 
comunidades permitem a comparação, complementando coisas ditas e ge-
rando dúvidas sobre determinados enunciados. Dessa forma, a descrição 
assume densidade, constituindo-se em “descrição densa”, com o propósito 
de “fixar dados em bases pesquisáveis”, conforme nos ensina Geertz (1978).

Registre-se, por exemplo, a comparação que os caboclos do Ama-
zonas fazem entre paraenses e amazonenses, quanto ao hábito alimentar 
de comer jacaré. A atribuição de “panema” a esse animal, um fenômeno 
característico dos caboclos da Amazônia, que significa azar ou infortúnio, 
sobretudo associado à pesca, que pode ser provocado pela mulher em es-
tado menstrual, quando esta toca os apetrechos de pesca (GALVÃO, 1979). 
Ainda, o fato do jacaré, por natureza, não destruir as malhadeiras, mas 
enquanto decorrência de esquecimento ou desleixo dos pescadores com 
seus equipamentos de pesca, abandonados nos igapós. E, por fim, a ideia 
de equilíbrio ambiental, ao considerar a relação do jacaré com outras espé-
cies que compõe a cadeia alimentar, uma espécie de “guardião”, dos “poços 
criadores” guardados pela comunidade, equilíbrio que poderia ser alterado 
com a liberação da caça ao animal.

 Voltando às comunidades, Curiá apresentava terreno na várzea, 
onde se criavam búfalos. Essa atividade pecuária adquiria importância 
crescente, acarretando alterações de hábitos alimentares, bem como nas 
relações sociais de produção com o “manejo do gado”.  Para se entender o 
sentido dessas atividades na vida social da comunidade seria necessário ob-
servar o trabalho com o gado na época das cheias, com vistas à comparação 
das atividades no período da vazante.
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Curiá é uma das comunidades mais antigas do município de Nha-
mundá, já contava à época (1991) com trinta e sete anos de fundação e tinha 
como padroeira Nossa Senhora de Fátima. Habitavam na sede e proximida-
des em torno de cinquenta famílias, o numero de homens era superior ao de 
mulheres. A maior parte dos jovens preferiam ficar na comunidade e cons-
tituir família. O mesmo não acontecia com a comunidade de Santana, onde 
a maior parte dos jovens, homens e mulheres, preferiam buscar oportuni-
dades de vida em cidades próximas, como Parintins ou mesmo Manaus.

A escola era valorizada na comunidade, encarregada de contribuir 
para a socialização das novas gerações, bem como em viabilizar um canal 
institucional importante entre a sede do município (Nhamundá) e as de-
mandas locais referentes à educação. Em Curiá, a escola atendia cinquenta 
e dois alunos, de primeira a quarta séries. Os professores moravam no local 
e possuíam laços de parentesco com outros moradores, o que permitia voz 
e opinião nas discussões sobre projetos da comunidade. Constatamos que a 
função da escola merecia maior estudo, para se entender a importância da 
mesma na vida social da comunidade.

Outras informações sobre Curiá foram obtidas no dia seguinte, vinte 
e seis de agosto, após nosso retorno da comunidade de Urucurí e Caranã. 
Quando voltamos a Curiá, lamentamos o fato de a maior parte dos morado-
res da comunidade estarem ausentes, pois era segunda-feira, final de tarde, 
a maioria das pessoas voltava do trabalho para as suas casas. Mesmo assim, 
alguns depoimentos ainda foram registrados. Uma das falas, entretanto, de 
seu Mirinho, representou um recado para os membros da equipe de pesqui-
sadores, disse que: “a comunidade precisa muito de vocês”. Sem dúvida, essa 
afirmação reforçou ainda mais a nossa cautela no trato com a comunidade 
e, por analogia, com as outras comunidades.

4.1.3 A comunidade de informação de Urucurí

Chegamos à comunidade de Urucurí no dia vinte e cinco de agosto, 
no final da tarde, por volta das dezoito horas. Antes do nosso desembarque, 
foram estabelecidos contatos de seu Mirinho com o Presidente da comuni-
dade, Senhor Raimundo Nonato Jacaúna, o “Raimundinho”. O desembar-
que teve de ser feito com o barco de apoio, pois o nosso barco regional não 
teve condições de atracar próximo à margem, ficando distante cerca de cem 
metros.

Era domingo e a comunidade composta de homens, mulheres, 
crianças e pessoas de mais longa idade, encontravam-se reunidos e envol-
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vidos com múltiplas atividades. No espaço construído que tem como epi-
centro a igreja, no salão de leilões anexo ao templo, estava a maior parte dos 
comunitários assistindo televisão, outros em grupos de conversa, alguns 
jogando dominó com torcedores ao redor, além de crianças que demons-
travam interesse pela nossa visita. Seu Raimundinho nos apresentou aos 
membros da comunidade, o que facilitou a nossa chegada e não perturbou 
a normalidade das ações do grupo. 

Iniciaram-se os contatos pessoais e o grupo, por algum motivo, as-
sociava as nossas ações a problemática dos jacarés. Em meses que ante-
cederam a nossa visita à comunidade, jornalistas brasileiros e internacio-
nais realizaram gravações com depoimentos pessoais e registros de cenas 
e paisagens em Urucurí. Algumas notícias foram veiculadas nos meios de 
comunicação, sobre a existência de uma superpopulação de jacarés no mu-
nicípio. O que polarizou as opiniões entre os membros da comunidade, so-
bre a liberação da caça aos jacarés. Esses fatores pesaram na concepção dos 
comunitários sobre o nosso interesse de pesquisa. 

Devemos considerar que a forma como a comunidade avaliava as 
informações divulgadas nos meios de comunicação, sobretudo a televisão, 
enquanto espectadores, e os contatos estabelecidos com outras pessoas, que 
se interessavam pela região, davam margem a uma atitude atenta e de posi-
ções firmes sobre temas de interesse dos moradores de Urucurí.

Na comunidade, verificamos que as pessoas não tinham o hábito 
de comer jacaré, embora reconhecessem existir quantidade significativa de 
répteis na região. Caso fosse liberada a caça ao jacaré, acreditavam que seria 
apenas no município de Nhamundá, de qual Urucurí era uma das comu-
nidades. As dúvidas eram sobre o controle da caça, que poderia inclusive 
prejudicar atividades como a pesca na região, considerada abundante, além 
dos interesses comerciais que poderiam convergir para a comunidade.

A comunidade era composta de trezentas e oitenta e sete pessoas, 
com um número mais ou menos equilibrado de homens e mulheres. A 
maior parte das pessoas mantinha laços de parentesco entre os próprios 
moradores, os casamentos eram estabelecidos com pessoas de outras co-
munidades, como Curiá, Sapucaia e Ararauá, considerando a proximida-
de com Urucurí. Os casamentos aconteciam muito cedo e normalmente, 
dependendo da “determinação” do rapaz, caracterizavam-se por residência 
patrilocal, no local de origem do noivo.       

As novas gerações eram educadas na escola local, que funcionava até 
a quarta série. Muitos jovens preferiam ficar na comunidade, deixando de 
estudar e progressivamente se envolvendo nas atividades do grupo.     
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Além da pesca, a comunidade se dedicava a criação de gado bovino, 
a criação de ovinos, suínos e algumas aves como patos. Na horticultura, 
destacavam-se o cultivo da mandioca, destinada à produção de farinha e o 
milho. A renda era obtida com a venda de parte da produção, que contava 
para isso, com a intermediação de um comerciante local, chamado de “com-
padre”. Ele se encarregava da compra da produção dos comunitários, além 
de oferecer produtos como o sal, o café, o açúcar e outras necessidades. 
Uma espécie de “aviamento”, ou seja, fornecimento de produtos industriali-
zados com valor superestimado, em troca de produtos agrícolas e de origem 
animal com preço subestimado.   

Em Urucurí, constatamos considerável influência da igreja católi-
ca entre os membros da comunidade, em condutas morais e na orientação 
de decisões que envolviam os interesses do grupo. Um fato que observa-
mos foi o funcionamento de um grupo de alcoólicos anônimos, envolven-
do inclusive membros de outras comunidades, com questionamentos de 
comportamentos julgados como desviantes. O professor Dickson, principal 
motivador do trabalho dos “AA”, reconhecia que os padres da Paróquia de 
Nhamundá, que visitavam as comunidades de dois em dois meses, eram os 
principais estimuladores dessas ações. Nas épocas das festas, especialmen-
te nas celebrações de sentido religioso, a comunidade se organizava para 
a promoção e organização dos eventos, dividindo responsabilidades entre 
todos os membros de Urucurí.

Permanecemos em conversa com a comunidade durante algumas 
horas da noite. As pessoas, aos poucos, iniciavam o recolhimento as suas 
casas, consideramos que as informações poderiam ser complementadas no 
outro dia, pela manhã. Por volta das onze horas, do dia vinte e seis, segui-
mos viagem em direção à comunidade de Caranã, depois Curiá e a sede do 
município de Nhamundá. 

4.1.4 Uma comunidade de terra firme

Chegamos à comunidade de Caranã no mesmo dia, às quatorze ho-
ras. Os contatos iniciais foram estabelecidos pelo guia Mirinho, que nos 
apresentou aos membros do grupo, em sua maior parte mulheres, pois os 
homens estavam envolvidos com outras atividades. Procuramos perguntar o 
mínimo possível, de modo a não atrapalhar o trabalho doméstico de benefi-
ciamento da mandioca. Nesse trabalho, realizado em uma “Casa de Farinha”, 
encontravam-se crianças brincando, além de mulheres que dividiam tarefas 
de descascar a mandioca, ralar a raíz, retirar o tucupi e torrar a farinha.
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A comunidade foi criada em 1978 e era composta de trinta e cinco 
famílias. A ausência de um Presidente, fez com que a função fosse substituí-
da por um “dirigente local”. Segundo eles, até o momento em que o pároco 
de Nhamundá, que assistia a comunidade, estabelecesse  processo eleitoral 
para eleição do novo representante da comunidade.

A localidade era considerada pelos moradores como de terra firme, 
o que facilitava o cultivo de frutos como a tangerina, o abacate, a banana, 
o cupuaçu, a pupunha etc. A maior parte era destinada à comercialização, 
ficando o restante para consumo da comunidade. A castanha-do-pará era 
extraída e vendida para intermediários. Quanto à pesca, embora não exis-
tisse uma variedade significativa de peixes, se encontrava em abundância o 
“cujuba” e o “surubim”.

Na horticultura, a mandioca caracterizava-se como o principal pro-
duto, sobretudo pelo beneficiamento da farinha, que permitia a aquisição 
de outros artigos pelo grupo. Nessa atividade estavam envolvidos os mais 
velhos e as mulheres, que eram encarregados do plantio do roçado, da co-
lheita e transporte da produção para o espaço doméstico, distante duas ho-
ras do local de residência. Na verdade, esse beneficiamento se caracterizava 
como uma atividade contínua na semana.

A criação de animais domésticos também tinha importância, sobre-
tudo as aves, patos e galinhas, além de porcos. Existiam algumas cabeças de 
“gado branco” da raça Nelore, embora essa atividade não fosse a principal. 

Quanto à caça, a cotia e a capivara eram os animais mais aprecia-
dos. A carne de jacaré, entretanto, apresentava restrições no consumo da 
comunidade, embora algumas informações demonstrassem que a caça e 
consumo desse animal poderia ocorrer em situações de dificuldade ou mes-
mo sobrevivência. A razão apresentada para esta restrição alimentar era da 
abundância de pescado, mas se fosse o caso poderia até ser apreciada, pois 
o seu sabor era considerado semelhante ao do peixe pirarucu, com idêntico 
processo de secagem ao sol. Achamos curiosa a expressão de um dos infor-
mantes, quando disse enfaticamente o seguinte: “aqui não se come jacaré!”.

Seguimos viagem e chegamos à Curiá às dezoito horas. Achamos 
por bem seguir viagem na manhã seguinte. Lembro que já havíamos desci-
do e conversado com a comunidade, a ideia era apenas atracar o barco para 
descansar e dar continuidade à missão com segurança durante o dia.
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4.1.5 Na sede do município de Nhamundá 

Chegamos à Nhamundá em torno das oito horas da manhã, em uma 
terça-feira, quinto dia de viagem. À primeira vista, a cidade despertava 
interesse por estar localizada em uma ilha, de proporções limitadas para 
habitação, com cerca de cinco mil pessoas. Na estação do verão, que tem 
início a partir do mês de setembro, a cidade recebe número considerável 
de visitantes, sobretudo das cidades mais próximas, como Parintins (AM) e 
Terra Santa (PA), que aproveitavam os finais de semana nas praias da cidade 
e proximidades.

O turismo, entretanto, ainda na tinha sido explorado pelo município 
por falta de infraestrutura nesse setor. As atividades que permitiam alguma 
arrecadação de recursos, conforme o depoimento do vice-prefeito, senhor 
Pedro Baranda, estavam restritas à pesca e ao extrativismo da Castanha do 
Pará. No passado, a juta teve importância na economia local, mas no pre-
sente as pessoas abominavam esse cultivo, posto que a substituição crescen-
te das fibras vegetais pelas têxteis acarretou baixa no preço de comerciali-
zação da juta. Além do penoso trabalho realizado em águas de várzea, sem 
remuneração condizente do esforço físico dispensado no plantio e benefi-
ciamento do produto. O prefeito disse que um quilo de juta não comprava 
um quilo de açúcar. Diante desse quadro, a administração municipal bus-
cava recursos e alternativas para viabilizar a situação econômica dos quinze 
mil habitantes do município.

Tendo em vista uma aproximação com as pessoas que residiam na 
sede do município, marcamos um debate com os representantes do legisla-
tivo, que se realizou no dia vinte e nove, à tarde, no auditório de uma escola. 
Fizeram-se presentes também lideranças locais, alunos e professores de es-
colas da cidade. O tema definido para discussão foi “O homem e a natureza”. 
Na realidade, outros temas surgiram ao longo do debate e possibilitaram 
uma compreensão mais ampla dos problemas do município e da região do 
médio rio Amazonas. 

Percebemos que o homem da região ficou centrado na figura do “ca-
boclo”, considerando as múltiplas atividades e ocupações próprias do meio 
rural, mas por outro lado, foram também colocadas questões associadas à 
vida urbana, como o acesso a bens de consumo, a importância da escola, o 
descarte de resíduos sólidos, potencial turístico, etc. Não tínhamos a pre-
tensão de um debate conclusivo, mas de conhecer uma realidade local e 
identificar questões socioambientais, que nos permitissem comparar com 
outras experiências relatadas no meio acadêmico e científico.
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4.1.6 O Espelho da Lua e a Comunidade de São Francisco de Assis

No dia vinte e sete, final da tarde, saímos da sede do município em 
direção ao Espelho da Lua, localizado no alto rio Nhamundá.  Chegamos ao 
local em torno de vinte horas da noite. O barco teve de atracar a uns vinte 
metros da margem e os contatos estabelecidos com moradores de uma úni-
ca habitação avistada entre a vegetação de terra firme, teve de ficar para as 
primeiras horas da manhã do dia seguinte.

O contato com a família foi antecedido por certa expectativa, consi-
derando o isolamento em relação a outras comunidades. Encontramos uma 
casa de paredes de barro e cobertura de palha, uma mulher na faixa dos qua-
renta anos, acompanhada de cinco crianças pequenas e um menino, que sou-
bemos depois a idade. Nilson tinha doze anos, mas de estatura muito baixa. 
A mulher foi atenciosa e de uma paciência considerável, repartindo atenção 
entre as nossas perguntas e o cuidado dos filhos. Facilitou nossa tarefa de ca-
minhadas na área, permitindo que o menino Nilson nos acompanhasse. Este 
demonstrou conhecimento invulgar de estratégias de sobrevivência no lugar. 
Muito quieto e atencioso às perguntas, Nilson substituía a ausência do pai, 
que se encontrava pescando e seria encontrado em casa à noite.

A região se caracterizava por pequenas e médias elevações, cobertas 
em grande parte por vegetação densa que dificultava a penetração. O acesso 
ao interior era possível margeando um curso d’água próximo à habitação, a 
partir de um igapó, ou utilizando trilhas que conduziam ao aclive das eleva-
ções. A observação desses dois caminhos nos permitiu reconhecer algumas 
estratégias de sobrevivência na terra firme. Subindo o igapó e num deter-
minado momento, seguindo ao longo de um filete de água que revelava 
uma pequena vertente, descobrimos um roçado no meio da mata, onde o 
pequeno Nilson chamava atenção para o cultivo de bananeiras, mandio-
ca e ananás. Voltamos à praia e tomamos a trilha em direção ao cume de 
uma elevação. A progressão foi lenta, pois a subida demonstrou um terreno 
muito íngreme e com obstáculos, embora as informações dos nossos guias, 
Nilson e seu Mirinho, se fizessem esclarecedoras. Disseram que a principal 
atividade daquele meio era a própria exploração da mata, com o corte de 
madeira comercializável, especialmente a Itaúba, utilizada em embarca-
ções, bem como a flora associada a conhecimentos medicinais.

Perguntamos a mulher, ao menino e a outros dois habitantes da re-
gião, estes encontrados no cemitério de Faro (PA), que fica na outra mar-
gem do rio, na altura da cidade de Nhamundá, sobre a famosa “Lenda das 
Amazonas”, as mulheres guerreiras que habitaram a região. As respostas, 
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entretanto, foram evasivas e sem maiores considerações. O que não equiva-
leria dizer  que o tema não tivesse relevância para estudo, tomando como 
referência essa simples constatação.

Por volta das quatorze horas da tarde, seguimos no barco de apoio 
em direção à comunidade de São Francisco de Assis, distante dez minutos 
rio acima. Fomos recebidos de maneira amistosa pelo Sr. Zito Pereira Guer-
reiro, que nos apresentou ao Vice-Presidente da comunidade, Sr. Raimundo 
Ernani. Notamos que os homens estavam ocupados com pequenas tarefas, 
consertando redes de pesca e outros reparos. Em pouco tempo, encontra-
mo-nos em meio a uns dez indivíduos, a maioria homens adultos e algumas 
poucas crianças.

A principal atividade econômica da comunidade era a extração de 
madeira, a itaúba, que tinha um baixo preço de comercialização, embora 
representasse a única alternativa como valor de troca para o grupo. A pesca 
e o roçado de mandioca caracterizavam-se como atividades de subsistência, 
além da coleta do açaí. Acontecia que as distâncias para a extração da itaúba 
na mata aumentavam consideravelmente, acarretando um tempo maior de 
deslocamento e mais esforço para os trabalhadores.

Disseram que a comunidade fora fundada há vinte e um anos. Havia 
vinte famílias que moravam próximas umas das outras. A escola atendia as 
crianças até a segunda série, sendo que a maioria não concluía o processo 
de alfabetização inicial. 

No dia trinta de agosto, às quinze horas, após nossa passagem pela 
cidade de Nhamundá, seguimos viagem em direção a Parintins. Utilizamos 
o acesso do Paraná do Caborí, que fez com que chegássemos a Ilha Tupi-
nambarana às vinte horas. De Parintins, navegando o rio Amazonas, chega-
mos a Manaus no dia primeiro de setembro, às vinte e três horas, depois de 
trinta horas de viagem.

4.1.7 A lição das coisas

Para um “marinheiro de primeira viagem”, “confesso que vivi” e 
aprendi muito sobre a vida social de comunidades ribeirinhas do Amazo-
nas. É interessante perceber que os problemas socioambientais que identi-
ficamos nas comunidades, mesmo sendo novidade para mim, naquele mo-
mento, se tornaram recorrentes em outros trabalhos. Quanto aos jacarés, 
não se tratava de um confronto entre homem e natureza (animais), mas sim 
algo normal para os ribeirinhos, que estavam acostumados com a presença 
desses seres na paisagem das comunidades.
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Vejo essa expedição como uma incursão na vida social das comunida-
des, oportunidades e possibilidades de interação social, mesmo que num cur-
to espaço de tempo e, talvez por isso, mais intensa, carregada de sentimentos. 
A objetivação do conhecimento científico passou pelo contato, a convivência 
e a observação, bem como formulação de problemas antropológicos, que em 
última instância deveriam refletir problemas sociais dos comunitários. 

Procuro evidenciar algumas questões que pareceram relevantes, à 
época, na objetivação de conhecimento antropológico: estudos de padrões 
de organização social das comunidades, como estrutura familiar e sistemas 
de parentesco, onde estariam incluídas formas de casamento, de residência 
e linhagens. Foi possível observar, por exemplo, exogamia e endogamia, pa-
trilocalidade, relações de compadrio e casamento entre primos.

Por outro lado, adquiriu relevância a relação entre catolicismo oficial 
e popular. Uma evidência que caberia retomar, quanto ao fato da paróquia 
de Nhamundá contar apenas com dois párocos para atender comunidades 
fora da sede do município, em intervalos de dois meses. Sobre, por exem-
plo, o sentido e eficácia de determinadas ações desenvolvidas pela igreja em 
nível local, como a fundação de um grupo de alcoólicos anônimos (AA) em 
Urururí. Mas também, a importância social das festas religiosas, a distribui-
ção dos limites territoriais entre o que talvez se convencionasse chamar de 
lugares sagrados, como a igreja, diante de outras formas de ocupação social 
nas sedes das comunidades, como o salão de festas, o campo de futebol, a 
Casa de Farinha etc. 

Outro aspecto importante seria as questões políticas, no que se re-
fere à organização política interna e relações estabelecidas com instituições 
externas. Por exemplo, o processo de eleição dos líderes das comunidades 
e as implicações dessa escolha. O papel dos professores, como agentes de 
transformações sociais e de representatividade política junto às instituições 
do município, como a Prefeitura Municipal, Igreja, Câmara de Vereadores 
etc. Reconhecer a importância da escola na socialização das novas gerações, 
considerando a escola de primeira a quarta séries, sem desmerecer o fato de 
que muitas crianças e jovens ficavam sem estudar. 

Estudos dos padrões e técnicas de caça, cultivo e coleta de produtos 
da floresta. A horticultura da mandioca e seu beneficiamento. É importan-
te salientar que a antropologia, nesse caso, deveria contrastar taxionomia 
científica com os sistemas de classificação das populações locais. Mas tam-
bém, identificação da dieta alimentar, envolvendo padrões e tabus alimen-
tares. O jacaré, por exemplo, fora considerado em algumas comunidades 
como um tabu alimentar para os amazonenses.   
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Uma questão é a concepção de urbanidade das populações, que vi-
vem na sede do município e nas comunidades e a influência dos meios de 
comunicação de massa, sobretudo da televisão, na formação de opinião no 
espaço interno das comunidades. 

É importante dizer, que a continuação desse estudo, mesmo em ou-
tras comunidades ribeirinhas do médio Amazonas, se tornaria mais inte-
ressante durante o período de vazante, sobretudo de setembro a dezem-
bro, quando as águas atingem o nível mínimo e acarretam novas formas de 
adaptação cultural.   
    
4.2 Considerações antropológicas sobre a situação ambiental das 
populações localizadas à jusante da UHE Balbina, rio Uatumã, estado 
do Amazonas

Houve o convênio celebrado entre a Eletronorte e a Universidade 
Federal do Amazonas, considerando o apoio complementar dado pela Pre-
feitura Municipal de Itapiranga (AM), que proveu as necessidades materiais 
e de recursos humanos para o desenvolvimento de ações de pesquisa na 
Bacia do Rio Uatumã. Mais o compromisso assumido com o Ministério 
Público Estadual da comarca daquele município, no tocante à instrução téc-
nico-científica do referido órgão público, sobre a situação das populações 
localizadas à jusante da UHE Balbina. Seguem, neste texto, notas de obser-
vação participante e resultados parciais de trabalho de campo referentes às 
duas viagens de estudos, realizadas nos dias 03 a 09 de dezembro de 1992, 
e 24 a 29 de abril de 1993, nos municípios de Itapiranga, São Sebastião do 
Uatumã e Balbina, estado do Amazonas.

De fato, esta foi a minha primeira experiência de avaliação de im-
pactos ambientais em um grande projeto, no caso, a maior hidrelétrica do 
estado do Amazonas, e uma das maiores da Região Norte do país. Cumpre 
salientar que as informações contidas nesse texto constituíram uma primei-
ra caracterização da área de investigação do referido convênio, para poste-
rior elaboração de um Programa de pesquisa multidisciplinar de monitora-
mento dos impactos socioambientais da área de influência da UHE Balbina, 
referente às comunidades ribeirinhas localizadas à jusante do rio Uatumã. 

De acordo com a resolução do CONAMA n° 001, de 23 de janeiro 
de 1996 (MILARÉ, 1991, p. 309-310), as atividades da pesquisa multidisci-
plinar, no caso, considerando os objetivos preliminares do presente convê-
nio e a preparação de um Programa de acompanhamento e monitoramento 
de impacto ambiental, deveriam estar orientadas para uma etapa inicial de 
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“[...] diagnóstico ambiental da área de influência do projeto”, ou seja, das 
condições sociais dos habitantes à jusante UHE Balbina, na Bacia do Rio 
Uatumã.

Uma primeira tarefa consistiu na delimitação da própria área de 
investigação sobre os problemas ambientais comuns enfrentados pelas 
populações da Bacia do Rio Uatumã e áreas de influência nos municípios 
de Itapiranga e São Sebastião do Uatumã. Um segundo aspecto também 
consubstanciado na mesma Resolução estabelecia três situações ambientais 
observáveis na área: a) o meio físico; b) o biológico e os ecossistemas natu-
rais – flora e fauna (com destaque para espécies em extinção); c) o meio so-
cioeconômico. O estudo multidisciplinar dependia, portanto, da presença 
de vários especialistas e de um trabalho integrado.

Fizeram parte da equipe os professores Jackson Rêgo, do curso de 
Engenharia Florestal (UFAM), Lizit Alencar do curso de Engenharia Flo-
restal (UFAM) e Jefferson da Cruz do curso de Biologia (UFAM). Lizit 
Alencar faleceu há alguns anos atrás.

Com o propósito de inserir a contribuição da antropologia no es-
tudo multidisciplinar e, ao mesmo tempo, demonstrar a importância da 
descrição  etnográfica,  algumas  metas  orientaram  o  trabalho  de  campo: 
1) caracterização antropológica da área de influência do projeto, conside-
rando o território de ocupação e o tempo de permanência das populações 
contatadas; 2) descrição da problemática ambiental identificada pelas pró-
prias pessoas localizadas na área da pesquisa, incluindo os residentes da 
sede do município e das comunidades visitadas pela equipe multidiscipli-
nar; 3) reconhecimento de aspectos ou situações comuns entre as comuni-
dades, tendo em vista a problemática socioambiental;

É importante salientar que este trabalho despertou a relevância da 
pesquisa histórica, sobretudo a consulta bibliográfica sobre a historiogra-
fia do Amazonas. Isso se deu tendo em vista o reconhecimento de terri-
tórios ocupados por populações tradicionais, cujas informações poderiam 
ser complementadas com dados históricos. Lembra-se que a constituição 
de 1988, ainda em vigor, preconiza os “direitos originários” de indígenas, 
quilombolas e populações tradicionais. Como diz Darnton (1990), sobre 
história e antropologia, “boas vizinhas”, “mas nem tanto”, posto que ambas 
se caracterizam por epistemologias específicas. “Boas vizinhas”, desde que 
o antropólogo realize a crítica das fontes históricas, com as quais trabalha. 
E o historiador, demonstre habilidade em contextualizar expressões cultu-
rais, selecionadas para interpretação e estudo, referentes a um determinado 
tempo e lugar. Assim, a articulação entre essas duas áreas de conhecimen-
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to, tornou-se cada vez mais importante em minhas pesquisas e estudos de 
diferentes segmentos sociais do Amazonas e num sentido mais amplo, da 
Amazônia.   

4.2.1 Breve caracterização espaço-temporal das populações do rio Uatumã 
e adjacências  

Desde 1663, a conquista espiritual do Uatumã alcançava sucesso 
com a Ordem Nossa Senhora das Mercês, momento de fundação da aldeia 
do Uatumã (REIS, 1942). Com a expulsão das missões, decretada em 1723, 
a ocupação do Uatumã, originalmente habitado por índios Pariquis, assu-
miu outra condição histórica com a fundação do povoado de Santa Anna 
de Uatumã, em 1914, por Crispin Lobo de Macedo, hoje conhecida como 
comunidade de Santana, localizada no município de São Sebastião do Uatu-
mã. Sobre as condições históricas do rio, Araújo e Amazonas (1984, p. 202) 
fazem as seguintes considerações:

Rio da Guiana, na margem esquerda do Amazonas, 
30 legoas distante da foz do Nhamundá, entre o lago 
de Saracá e o ribeiro Cararaucú. Cinco legoas aci-
ma de sua foz recebe pela margem esquerda do rio 
Jatapú, e 35 acima d’esta a pirapitinga pela direita. 
Corre de norte a sul d’essa altura para cima em leito 
desigual e pedragoso. Suas agoas são escuras e pis-
cosas, e suas margens abundantes de breu, cravo e 
cupaúba. Rega este Rio e seus confluentes hum ter-
ritório mui pouco conhecido, ao qual se presume 
haverem-se refugiado muitas nações indígenas para 
se subtrahirem à perseguição dos conquistadores 
pela descoberta. Sabe-se apenas nelle dos Aruaquis, 
Carecumás, Pariquis e Sedahis, e ainda mais dis-
tante e para Este os Anibas. Existem neste Rio duas 
povoações, a de Uatumá de Pariquis, e a de Jatapú 
de Parintins, esta, immediatamente acima da foz do 
Rio que lhe deu o nome, a aquella, cinco legoas da 
sua. Immediatamente abaixo de sua foz no Amazo-
nas principia a corrente de Cararaucú. 

Em 1914, a comunidade de Santana “[...] contava com uma popula-
ção de 500 almas, em 50 fogos, assaz dispersos, pescavam o pirarucu, ex-
traíam breu, cravo e cupahúba.” (ARAUJO; AMAZONAS, 1984, p. 202). 
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Quando realizamos a pesquisa, era muito preocupante a situação do 
rio Uatumã e as condições sociais das populações que habitavam as suas 
margens e adjacências. Antes, porém, de relatar os problemas socioambien-
tais, se faz necessário uma descrição sumária das comunidades visitadas, 
bem como das cidades de Itapiranga e São Sebastião do Uatumã.

A sede do município de Itapiranga foi o primeiro local de observa-
ção do grupo de trabalho ou equipe multidisciplinar. Fica a uma distância 
média de 300 quilômetros de Manaus (AM), sendo que 100 quilômetros 
eram percorridos em estrada vicinal. O censo de 1990 indicou uma popu-
lação de pouco mais de cinco mil habitantes para o município, com mais da 
metade, cerca de 60% residentes em área urbana. 

Na década de oitenta do século passado, a cidade passou por gran-
des mudanças, sobretudo pela concentração urbana e consequente pressão 
social, demandando dinamização de serviços e atividades comerciais. O 
poder público municipal investiu na fixação de cem famílias que chegaram 
à cidade, tanto no meio urbano como no interior do município. A fundação 
do chamado “bairro novo”, foi resultado da fixação de migrantes.

A pecuária constituía a principal atividade econômica do municí-
pio, especialmente criação de gado “vacum”, ao longo da Estrada da Várzea, 
trecho vicinal que ligava a Rodovia asfaltada AM-010, Manaus-Itacoatiara, 
à cidade de Itapiranga. Outras atividades econômicas não eram menos im-
portantes, como a extração de madeira (especialmente itaúba para a cons-
trução de embarcações regionais), o cultivo e fabrico da mandioca, o plan-
tio de melancia e a pesca destinada ao abastecimento da cidade.

Em contatos estabelecidos com lideranças locais, envolvendo dife-
rentes instituições, como escolas, igrejas (protestante e católica), legislativo 
municipal, população em geral, além de audiência com membros do poder 
público municipal (executivo), constatamos que a problemática ambiental 
da Bacia do Uatumã, mesmo considerando seus efeitos indiretos sobre a 
cidade, estava na consciência dos habitantes. 

Em 1988, a comunidade denunciava publicamente a situação da 
Bacia do Uatumã, temendo possíveis consequências com o represamento 
do rio e funcionamento da hidrelétrica. Durante a nossa visita às comu-
nidades, à jusante da UHE Balbina, tivemos oportunidade de constatar 
muitos desses problemas: perda de qualidade da água; diminuição de pes-
cado e concurso de pescadores vindos de outras localidades, envolvendo 
pesca predatória nos igarapés, que constituíam reserva natural de recursos 
ictiológicos; relação duvidosa com a Eletronorte, sobre condições de mo-
nitoramento ambiental da área, considerando, por exemplo, poços d’água 
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que foram construídos pela empresa sem condições adequadas de funcio-
namento; acrescente-se ainda, outras situações ou empreendimentos que 
aproveitaram o abandono e desorganização social na área, com a explora-
ção de seixo e calcário no leito do rio, a comercialização de espécies animais 
proibidas pela legislação, como o jacaré e o tracajá, agravando a pressão 
eutrófica sobre o meio ambiente. Todos esses fatores penalizavam muito os 
moradores do município.

A situação de São Sebastião do Uatumã não era diferente. O municí-
pio foi fundado em 25 de fevereiro de 1982, conforme o Decreto Estadual n° 
6158. O acesso à cidade era feito a partir de Itapiranga, via Paraná do Silves, 
cujo percurso com barco regional levava em média três horas.

Em 1990, o município contava com uma população de pouco mais 
de seis mil habitantes, com quase dois mil residentes na cidade. Uma ati-
vidade econômica de destaque era a construção de embarcações regionais, 
que absorvia os serviços de uma parcela significativa da população. Desta-
cava-se também a pesca, muito embora fosse necessário percorrer em pe-
quenas embarcações, com casco de madeira e motor de “rabeta”, as chama-
das “catraias”, distâncias que levavam em média três horas, para a captura de 
peixes como o jaraqui, o pacu, o tucunaré, o tambaqui etc. 

A foz do Uatumã, rio de águas pretas, banhava a cidade de São Se-
bastião. As margens perdiam-se à vista de quem observava esse imenso 
“rio-mar”. Os moradores apresentavam problemas semelhantes, aos já men-
cionados para os residentes em Itapiranga, quanto às condições ambientais 
da Bacia do Uatumã, provocadas pelo funcionamento da UHE Balbina. 

Uma reivindicação que se destacava na fala dos moradores da cida-
de e das comunidades ao longo do rio Uatumã era sobre o fechamento ou 
proibição da pesca nos igarapés, que poderia comprometer o trabalho das 
comunidades de pescadores. O que indicava, que a pesca era uma atividade 
importante, para muitos moradores do município.

A equipe multidisciplinar visitou onze comunidades na Bacia do Rio 
Uatumã. Na margem esquerda, município de São Sebastião do Uatumã, as 
comunidades de Santana, Bom Jesus e Santa Luzia. Na margem direita, mu-
nicípio de Itapiranga, as comunidades de Madruba, Inajatuba, Amaro, Jaca-
requara, Cesaréia, São Francisco, Pedras e Flechal. Os principais problemas, 
que identificamos em nossa visita às comunidades, foram os seguintes: difi-
culdades de transporte fluvial; qualidade da água do rio Uatumã, imprópria 
para o consumo; e, concurso de pescadores de outras localidades, com ex-
clusivo interesse comercial.
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4.2.2 Delimitação de problemas no contexto da investigação

A delimitação antropológica de questões para estudo teve como 
referência os seguintes fatores: “tradição” recente das populações na área, 
com menos de dez anos de permanência, exceto as comunidades de Santa-
na, Bom Jesus e Santa Luzia; “mobilidade espacial” acentuada, ocasionada 
por sucessivos processos de ocupação ao longo do rio Uatumã, sobretudo 
de migrantes oriundos de outras localidades e inclusive de Manaus; “ativi-
dades produtivas” pouco diversificadas e com baixa capacidade de comer-
cialização, com exceção da farinha de mandioca e a extração de madeira; 
importância considerável atribuída a “atividade pesqueira”, nas comunida-
des que utilizavam igarapés e lagos naturais; presença religiosa de igrejas 
protestantes nas comunidades de Cesaréia, Amaro e Pedras, em contraste 
com crenças e práticas tradicionais da igreja católica, verificadas nas demais 
comunidades.

 
4.2.3 O trabalho de campo e a situação dos moradores

 O registro antropológico das ações de campo, além da observação 
participante, contou com o recurso da entrevista, com base em questões 
previamente preparadas e do interesse geral da equipe multidisciplinar. 
Procurou-se aproveitar os contextos de verbalizações, discursos individuais 
no âmbito coletivo, com vistas ao aprofundamento de aspectos antropoló-
gicos. Utilizou-se também registro fotográfico, de indivíduos ou grupos de 
conversa, envolvendo situações de trabalho, paisagens, etc. 

Deve-se assinalar, que as condições em que viviam as populações 
residentes à jusante da UHE Balbina, no rio Uatumã, eram muito precárias, 
em larga medida agravadas pela qualidade da água e condições socioeco-
nômicas sem perspectivas de melhoria. Uma medida emergencial sugerida 
pela equipe de trabalho, que poderia ser acionada pelo Ministério Público 
Estadual, junto a ELETRONORTE, referiu-se a construção de poços arte-
sianos, em cada uma das comunidades. Mas também levantamento apro-
fundado das condições socioeconômicas das comunidades, reconhecendo 
problemas e possibilidades de desenvolvimento econômico local.

Na época, dizia-se que Balbina nunca deveria ter sido construída, 
considerando os impactos socioambientais de sua construção e funciona-
mento. Inundando inclusive terras indígenas dos Waimiri-Atroari, que per-
deram porção significativa do território para construção do reservatório. 
Mas tendo em vista que se tornou realidade e que parte do abastecimento 
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de energia do Distrito industrial e da cidade de Manaus ainda depende des-
sa hidrelétrica, nada mais justo que definir responsabilidades sociais para 
esse grande projeto. 

Lamentamos o fato de que as ações sugeridas não foram implan-
tadas. Muito menos, a efetivação de um Programa de Monitoramento de 
Impactos Ambientais da UHE Balbina, junto aos moradores da Bacia do 
Rio Uatumã. Depois de vinte e cinco anos que estivemos na área, imagino 
que os problemas socioambientais tenham se agravado. 

Tive notícias de que a Universidade do Estado do Amazonas, que 
não existia à época, há alguns anos, implantou um pequeno campus em São 
Sebastião do Uatumã. Um ex-orientando meu é, inclusive, professor nessa 
Unidade. Itapiranga, com sua antiga estrada vicinal, hoje asfaltada, tem 
figurado em noticiários como lugar de peregrinações religiosas, posto que, 
a cerca de pouco mais de uma década atrás, segundo dizem, foi agraciada 
com uma aparição de Nossa Senhora. Sem dúvida, novos processos sociais, 
novos problemas, novas gentes. 

Penso que, os relatos de memórias acima reunidas, além de registro, 
permitem certo distanciamento no tempo, que auxiliam no exercício da crí-
tica, considerando processos sócio-históricos regionais, diante de grandes 
projetos de caráter empresarial e, não raro, de duvidoso interesse social.

     
4.3 Estudos de impacto ambiental sobre as populações indígenas na área 
de influencia do Gasoduto Coari-Manaus

Em 2003, passados dez anos depois do estudo realizado na UHE 
Balbina, fomos convidados a participar de uma equipe de trabalho, que en-
volveu professores da UFAM e alguns convidados. A equipe fora composta 
por mais de oitenta pesquisadores, de diferentes áreas de conhecimento, 
tendo em vista convênio coordenado pelo Centro de Ciências do Ambien-
te da Universidade Federal do Amazonas, celebrado com a Petrobrás para 
realização de um EIA/RIMA, além de Programa de Monitoramento de Im-
pactos Ambientais, do Gasoduto Coari-Manaus.

Acho importante relatar esta experiência, pois se trata de mais um 
grande projeto na Amazônia com implicações inclusive para grupos indíge-
nas. Fiquei responsável em fazer o levantamento das populações indígenas, 
que habitavam a área de influência do projeto, considerando a passagem do 
gasoduto por oito municípios da calha do rio Solimões. Depois da identifi-
cação dos territórios indígenas, definimos impactos socioambientais, medi-
das mitigadoras e compensatórias para essas populações. 
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Oito audiências públicas foram realizadas nas sedes dos municípios. 
A primeira em Manaus e, na sequência, em Iranduba, Manacapuru, Caa-
piranga, Anamã, Codajás, Anori e, por último, Coari. As audiências apre-
sentaram significativa participação de moradores, além de órgãos públicos 
e entidades de classe. O IPAAM, o IBAMA, o Ministério Público Estadual 
e Federal ficaram encarregados do registro das apresentações da equipe da 
UFAM, bem como dos debates promovidos durante as audiências, tendo em 
vista o licenciamento pleiteado pela Petrobrás para o projeto de Gasoduto. 

De fato, coube a equipe da UFAM, apenas o estudo da situação so-
cioambiental. O projeto em um primeiro momento recebeu a licença de 
instalação e, em fase posterior, a licença de construção, com autorização do 
IPAAM, IBAMA, bem como recomendações do Ministério Público Esta-
dual e Federal.       

O projeto de Gasoduto era para transporte de gás natural, de inte-
resse da PETROBRÁS, no trecho Coari-Manaus, ou mais exatamente, do 
Terminal Solimões, localizado à margem direita do rio Solimões, distante 
15 km da cidade de Coari, seguindo na direção leste, em linha reta, à mar-
gem esquerda do mesmo rio, até atingir a cidade de Manacapuru e depois 
Manaus. 

Esta era mais uma oportunidade de ampliar o meu conhecimento 
antropológico sobre o estado do Amazonas e, consequentemente, sobre a 
Amazônia ao visitar novas cidades, observar a vida social de outras localida-
des, identificar problemas socioambientais etc. Certa vez, um professor da 
UFAM, cujo nome escapa à memória, observou que eu conhecia muitos lu-
gares no estado do Amazonas, mais do que muitos amazonenses, pois sem-
pre soube aproveitar as oportunidades oferecidas para conhecer a região.

Sem dúvida, o estudo da área de influência do Gasoduto Coari-Ma-
naus, demandava crítica histórica e antropológica. Tinha consciência, da 
importância de aprender com situações enfrentadas por indígenas, diante 
de grandes projetos, cujos resultados em alguns casos, foram catastróficos 
para certas etnias em seus respectivos territórios.

4.3.1 Grandes projetos

A exploração dos recursos naturais na Amazônia e o contato com 
as populações indígenas vêm de longa data, desde os primeiros séculos de 
colonização ibérica, com a coleta das chamadas “drogas do sertão”, como 
“cravo, canela, salsaparrilha, cacau, baunilha, copaíba, que tinham mercado 
certo na Europa” (RIBEIRO, 1982). A coleta desses produtos foi empreen-
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dida, sobretudo, nos séculos XVII e XVIII, usando como mão de obra o 
escravo indígena, na condição de “guia”, “remador” e extrator de produtos 
da floresta. No século XVII, fundaram-se as primeiras aldeias, à beira do rio 
Amazonas, Negro e Solimões, resultantes dos “descimentos” promovidos 
por jesuítas.

No século XVIII, época do “Diretório”, o processo de descaracteri-
zação cultural dos indígenas da Amazônia se intensificou, com a proibição 
expressa do uso da língua nativa, de adoção de sobrenomes em português, 
da obrigação de “construir moradias no estilo dos brancos”, enfim, um in-
terdito às manifestações ameríndias (FREIRE, 1994). O que importava para 
a empresa colonial era dar continuidade à exploração das “drogas do ser-
tão”, além de atribuir aos indígenas certas responsabilidades – de cultivo 
da mandioca, arroz, feijão, entre outros produtos – para abastecimento ali-
mentar das primeiras povoações coloniais que surgiam na região. 

A partir da segunda metade do século XIX, assume importância a 
“seringueira” (Hevea brasiliensis), com a exploração do látex ou “goma elás-
tica” natural, utilizada como matéria-prima para a confecção industrial de 
pneumáticos, luvas de borracha, inclusive para uso médico, preservativos 
etc. Vale ressaltar, que o europeu La Condamine, em viagem pela Amazônia 
na primeira metade do século XVIII, já havia identificado entre os Omágua, 
do Alto Solimões, o emprego do látex da seringueira, para a confecção de 
utensílios domésticos, botas, brinquedos e revestimento de tecidos. 

A mão de obra utilizada para a exploração dos seringais, a servi-
ço de antigos comerciantes, era constituída de “caboclos amazônicos”, que 
habitavam a calha dos grandes rios, além de migrantes nordestinos, que 
chegaram à região na segunda metade do século XIX, para exploração da 
“seringa”. O chamado “ciclo da borracha” foi responsável pela expansão da 
“fronteira amazônica”, onde seringueiros estabeleceram contato direto com 
populações indígenas, resultando em decréscimo populacional e expulsão 
dos nativos de suas próprias terras (WEINSTEIN, 1993; OLIVEIRA, 1988; 
DAOU, 2000).

Com a decadência econômica dos seringais, verificada na primeira 
metade do século passado, outros produtos adquiririam importância co-
mercial, como a exploração da piaçaba, o cacau, a castanha, a pecuária, a 
pesca, o cultivo da juta e malva. E, nas últimas décadas, a exploração do 
pau-rosa, do cumaru, da sorva, a captura de peixes ornamentais, além de 
extração de madeira e garimpo em terras indígenas. Algumas dessas ativi-
dades extrativas e agropastoris já eram praticadas em séculos anteriores, 
como a exploração da piaçaba, a pecuária, a coleta da castanha e o cultivo 
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do cacau, mesmo reconhecendo que a borracha fosse por excelência o prin-
cipal produto de exportação (SANTOS, 1980). 

O que muda, entretanto, em décadas mais recentes, é o surgimento 
de um mercado voltado para produtos da região amazônica, que servem de 
matéria-prima para a indústria de bens de consumo não duráveis. É o caso 
do pau-rosa e do cumaru, utilizados na fabricação de perfumes, do “leite” 
da sorva para “goma de mascar”, insumos para a produção de alimentos, 
como as sementes de cacau e a amêndoa da castanha, ricos respectivamente 
em carboidratos e proteínas, bem como fibras vegetais da piaçaba, juta e 
malva para revestimentos e cordoaria. Além da comercialização in natura 
de espécies “exóticas” da Amazônia, como os peixes ornamentais, exporta-
dos para a Europa e os Estados Unidos da América. O que se deve destacar 
é a correlação direta que há entre a exploração ocasionada por essas frentes 
de expansão em confronto com as populações indígenas, não raro colo-
cadas a serviço da empresa comercial, enquanto mão de obra e sujeita à 
expropriação de suas terras e recursos naturais.

Deve-se ressaltar ainda, a exploração promovida por madeireiros e 
garimpeiros em terras indígenas, cujo recrudescimento se verificou nas dé-
cadas de oitenta e noventa do século passado. A invasão da área do Javari 
por madeireiros é um desses casos, onde milhares de toras de mogno, cedro 
e louro escoaram durante muitos anos pelo rio Ituí, com destino às serrarias 
do Brasil, Peru e Colômbia, localizadas na calha do Solimões ou Marañon. 
Parte dessa madeira ficou sob a guarda de madeireiros, considerando a im-
possibilidade de seu depósito pelo IBAMA, o que contribui para muitas 
dúvidas sobre a guarda do estoque apreendido. 

Quanto à exploração garimpeira, cabe lembrar a invasão das ter-
ras Yanomami e as quatrocentas balsas, em média, que se alojaram no rio 
Cauaburis, município de Santa Isabel do Rio Negro, para mineração fluvial 
de ouro, na década de noventa do século passado, utilizando amálgama de 
mercúrio. Ainda hoje, não se tem ideia do impacto causado ao meio am-
biente, às populações indígenas e não índios, que utilizam o Cauaburis e o 
próprio rio Negro, na altura de Santa Isabel. 

O que se observa de forma recorrente, corresponde aos problemas 
sociais ocasionados às populações indígenas, forçadas a assumir a condição 
de um trabalho compulsório, a migrar de suas terras, muitas vezes buscan-
do a cidade como única alternativa de sobrevivência humana, mesmo que 
para isso tenham de assumir a condição de mestiços ou “caboclos”, ou seja, 
o mascaramento da própria identidade indígena.

Não se pode perder de vista, que a situação dos índios tem se agra-
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vado ao longo do tempo, sobretudo pela perda ou diminuição de seus ter-
ritórios e descaracterização cultural resultante do contato com as “frentes 
de expansão” e os interesses econômicos, em uma “fronteira amazônica” 
sempre em expansão. Por outro lado, a partir da primeira metade do sé-
culo passado, com a criação do Serviço de Proteção ao Índio (SPI) e, mais 
tarde, na década de sessenta deste mesmo século, com a criação da Funda-
ção Nacional do Índio (FUNAI), a política indigenista assume como tarefa 
primordial a demarcação das terras indígenas. O que não equivale dizer, 
que mesmo havendo terras demarcadas, elas não estejam sujeitas à cobiça e 
exploração dos recursos naturais.

O contato entre índios e não índios se torna ainda mais problemáti-
co quando o próprio Estado Brasileiro, movido por interesses desenvolvi-
mentistas, volta a sua atenção para a Amazônia, por meio de projetos que 
se intensificaram a partir da década de setenta do século passado, sob o 
signo dos “grandes projetos”, destinados à geração de energia, com a cons-
trução de hidrelétricas, à exploração de minérios como o “Projeto Carajás”, 
e no que se convencionou chamar “integração nacional”, via construção de 
estradas como a Transamazônica, Cuiabá-Santarém, Porto Velho-Manaus 
e Perimetral Norte. Segundo Davis (1978, 15), os indígenas foram as “ví-
timas” desse processo, que coincidiu com o chamado “milagre brasileiro”, 
posto que “[...] as doenças, a morte e o sofrimento humano, que se desen-
cadearam maciçamente sobre os índios brasileiros” nesses anos, foram “[...] 
resultado direto da política de desenvolvimento econômico dos Governos 
militares do Brasil”.

Por outro lado, a exploração de petróleo e seus derivados na Amazô-
nia tem uma história mais recente. No período de 1977 a 1988, com a que-
bra do monopólio da Petrobrás para a prospecção de petróleo, foram cele-
brados “contratos de risco” entre esta empresa estatal e empresas estrangei-
ras, entre elas a “Elf Aquinaite”, que empreendeu levantamento sismográfico 
na área indígena Coatá-Laranjal (Amazonas), dos índios Mundurucu, e na 
área indígena Andirá-Marau (Amazonas e Pará), dos Sateré-Maué. Foram 
também realizados levantamentos sismográficos da Petrobrás em outras 
partes da Amazônia, entre não índios. Para efeitos deste texto, vamos nos 
deter na situação de prospecção em áreas indígenas. 

Segundo Gawora (2003), em 1981, a empresa francesa Elf-Aquitaine 
fechou um contrato de risco com a Petrobrás, para prospecção de petróleo 
nas áreas indígenas dos Mundurucu de Coatá-Laranjal, e dos Sateré-Maué 
do Andirá-Marau. O acesso às áreas foi autorizado pela FUNAI, sendo en-
viado pela Elf Aquitaine, às respectivas terras indígenas, “mais de 500 traba-
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lhadores”. Os impactos provocados nessas populações foram catastróficos, 
como a morte de indígenas pela explosão de dinamites nas áreas de prospec-
ção, “destruição de plantas, de produtos de coleta, madeira, animais mortos” 
e descaracterização cultural resultante do contato com trabalhadores a ser-
viço da empresa. A indenização paga aos Mundurucu, pela Elf Aquitaine, 
por conta dos impactos mencionados e da resistência do grupo a um projeto 
dessa natureza, fato que inclusive alcançou visibilidade junto à opinião pú-
blica na época, “correspondeu a um quinto do valor reivindicado”.

Para Lorenz (1992, p. 97), a empresa Elf Aquitaine “[...] invadiu o 
território Sateré-Mawé”.  Em 1981 foram “iniciados os primeiros trabalhos 
da empresa na área indígena Andirá-Marau, baseados em levantamento sis-
mográfico”, para descoberta de “lençóis petrolíferos”. Com essa finalidade, 
foram abertos “[...] 200 Km de picadas e clareiras para pouso de helicópte-
ros na região do Andirá [...] derrubando indiscriminadamente a mata”. Fo-
ram realizadas “explosões com cargas de dinamite enterradas nas picadas”, 
provocando “pânico” nos Sateré-Maué, “além de afugentar a caça da região”. 
Na época, os prejuízos foram avaliados “por um antropólogo da FUNAI 
em cinqüenta milhões”, mas a Elf Aquitaine “[...] pagou aos Sateré-Mawé 
apenas cinco milhões”. 

No ano seguinte, um novo momento de infortúnios se abateu sobre 
esses indígenas, com levantamento sismográfico feito “nas áreas de cabe-
ceira do Marau e do Andirá”, pela Braselfa, “subsidiária da Elf-Aquitaine 
no Brasil e a CBG – Companhia Brasileira de Geofísica”, com base em “um 
convênio ilegalmente firmado entre a FUNAI e a Petrobrás”. Nesse caso, 

[...] foram abertas mais de 144 Km de picadas e 82 
clareiras, destruindo roças de mandioca, guarana-
zais e uma infinidade de madeiras de lei. Os pre-
juízos foram avaliados pelos Sateré-Mawé, desta 
vez, em oitenta milhões de cruzeiros, sendo que a 
Elf pagou-lhes apenas oito milhões e seiscentos mil. 
(LORENZ, 1992, p. 98).

No vale do Javari, as atividades de prospecção foram realizadas pela 
própria Petrobrás, no período de 1984 a 1985. Nesse caso, a situação tam-
bém não foi diferente.  Com a autorização da FUNAI, a empresa deslocou 
para a área “400 trabalhadores”, resultando em “confrontos violentos” entre 
índios isolados e “funcionários da Petrobrás e de suas firmas contratadas”. 
De acordo com Gawora (2003, p. 149), “pelo menos quatro índios foram 
mortos em explosões das pesquisas sísmicas”, além de outras mortes que 
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estariam relacionadas “direta ou indiretamente com os trabalhos” de pros-
pecção. Quanto aos índios isolados do Javari, “quatro dos doze povos que 
lá viviam nunca haviam sido, até então, contatados”. Várias organizações de 
apoio, incluindo a “Campanha do Javari”, denunciaram as ações da PETRO-
BRÁS na área, forçando a empresa a encerrar os seus trabalhos em 1985.

A exploração de petróleo na Amazônia, entretanto, adquire valor 
comercial em 1986, com a descoberta de jazidas de petróleo e gás natural 
na região do rio Urucu, município de Coari. Antes disso, havia sido explo-
rado gás natural no Juruá, levando a cidade de Carauari (AM) a viver, entre 
1985-1988, uma verdadeira “febre” do “ouro negro”, com a edificação de 
uma base da Petrobrás no município. A mudança da base da empresa, em 
1989, para o Rio Urucu acarretou ruína e problemas sociais em Carauari, 
com uma população que quadruplicou em poucos anos, atraída para a cida-
de com o intuito de “mudar de vida”. Desde então, a atenção da Petrobrás se 
voltou para a base de Urucu, com a exploração comercial do petróleo e gás 
liquefeito atingida em 1988.

Em 2003, a empresa discutia formas de transporte de óleo e gás, li-
quefeito e natural, para outros Estados, incluindo o próprio Estado do Ama-
zonas, município de Coari, onde está localizada a base de Urucu. Uma das 
possibilidades de transporte, contemplada pela empresa estatal, foi cons-
truir um Gasoduto no trecho Coari-Porto Velho, para transporte de gás na-
tural. Para isso, foram realizados estudos de impacto ambiental, em agosto 
de 2000, resultando em licença preliminar de implantação da primeira fase 
do projeto de construção do Gasoduto. O EIA, entretanto, foi muito ques-
tionado pela sociedade civil organizada em audiências públicas realizadas 
pela empresa, em diferentes municípios atingidos pelo projeto, inclusive em 
Manaus, resultando na paralisação do projeto em sua fase inicial. 

Quanto às populações indígenas, a Coordenação das Organizações 
Indígenas da Amazônia Brasileira (COIAB), que congregava, na época, 
“mais de 70 organizações indígenas com membros dos nove Estados” per-
tencentes à Amazônia Legal, tornou público à nação brasileira o seu po-
sicionamento contrário ao Estudo de Impacto Ambiental, elaborado pela 
empresa CEPAMAR, em conjunto com a GASPETRO, que, no seu enten-
der, não contemplava os interesses das populações indígenas, envolvidas 
direta e indiretamente na área de influência do projeto de Gasoduto, no 
trecho Coari-Porto Velho. 

O argumento principal constante no documento redigido pela 
COIAB (2002, s.p.) , intitulado “Parecer da COIAB sobre as consequências 
do Gasoduto Urucu-Porto Velho para os povos indígenas do sul do Amazonas 
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e Rondônia”, fundamentava-se no entendimento de que “É preciso conhecer 
o modo pelo qual os povos indígenas garantem a sua organização social, 
determinam as relações sociais, políticas e culturais entre os territórios e co-
munidades”, para “definir os impactos causados” às populações indígenas. 
O que se depreende desse documento, é que a oposição da COIAB foi feita 
ao EIA realizado pela CEPAMAR e GASPETRO, de certa forma, trazendo 
à memória experiências catastróficas dos grandes projetos na Amazônia, o 
que não significava dizer, entretanto, que o movimento indígena estivesse 
fechado ao diálogo.

Diante do exposto, a discussão que se abriu sobre a construção do 
Gasoduto no trecho Coari-Manaus, para transporte de gás natural, não 
poderia prescindir das premissas apontadas pela COIAB, contidas no do-
cumento acima mencionado. Da necessidade de “conhecer” as populações 
indígenas, que direta ou indiretamente seriam impactadas por um projeto 
dessa natureza, ao mesmo tempo, que se reconhecia a necessidade de um 
programa de monitoramento, financiado pela própria PETROBRÁS, com 
vistas a propor medidas compensatórias e mitigadoras para os impactos 
provocados na fase de construção e operação do Gasoduto.

De fato, essa discussão abria um diálogo entre diferentes segmentos 
sociais, já que além dos indígenas existiam outros interesses, de ribeirinhos, 
de citadinos, da sociedade civil organizada, de empresários locais e de ou-
tros Estados, do Governo Federal, agentes de outras nações e membros da 
própria comunidade científica. Para Ab’ Saber (1996, p. 287; 295), “Um dos 
acontecimentos importantes ocorridos na Amazônia brasileira[...] ”, nas úl-
timas décadas do século passado, “[...] foi o da descoberta de campos pe-
trolíferos economicamente aproveitáveis, no interior da Bacia do Solimões”, 
visto pelo autor como a concretização de “[...] um velho sonho dos brasi-
leiros”, na exata medida que o petróleo, segundo este entendimento, esta-
ria associado à soberania nacional, ou seja, “Trata-se de mais uma riqueza 
significativa que estava escondida no subsolo da Amazônia”. Na verdade, 
“riquezas que”, “despertam cobiças multivariadas por parte de empresas e 
governos de países do Primeiro Mundo”. 

Rosa (1990, p. 185) acrescenta que o “petróleo não é a solução” dos 
problemas econômicos do Brasil, contudo, não deixa de reconhecer que 
“[...] o petróleo é importante, e, hoje, já é quase uma fatalidade histórica, 
da qual só sairíamos dando uma freada no modelo da indústria automo-
bilística”. O que o autor defende, é a necessidade de desfazer um suposto 
“mito do petróleo”, já que a discussão de qualquer fonte geradora de energia 
não estaria reduzida a problemática de “oferta e demanda, como o enfoque 
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econômico costuma vê-lo”, mas envolve “capital e trabalho, tecnologia”, e 
sobretudo “problemas políticos e culturais”.

Por outro lado, o que se pode aprender com a história de coloniza-
ção e dos grandes projetos na Amazônia, na perspectiva das populações 
indígenas é que o interesse econômico sempre se sobrepôs aos interesses 
sociais. Pois, após examinar as diferentes situações relatadas, o que se perce-
be é que o índio sempre foi o “perdedor”, e que casos referentes à exploração 
de petróleo na Amazônia não deveriam mais se repetir. 

Não se pode negar, entretanto, que a exploração de recursos naturais 
como o petróleo e o gás natural tem relevância para a economia e o bem 
estar nacional. Assim, não haveria outro caminho que não fosse assumir 
um desenvolvimento econômico com responsabilidade social. Para isso, 
o primeiro passo seria o de dar visibilidade aos sujeitos envolvidos nesses 
empreendimentos, no caso, as populações indígenas existentes na área de 
influência do projeto de Gasoduto, no trecho Coari-Manaus.

4.3.2 Delimitação da área de influência do Projeto

No levantamento realizado sobre as populações indígenas, foram 
consideradas diferentes localidades nos municípios de Coari, Anamã e Ma-
nacapuru, Médio rio Solimões. As terras se encontravam em diferentes si-
tuações, ou seja, terras indígenas demarcadas, em processo de demarcação 
e em identificação.

Informações prévias das populações indígenas foram obtidas junto 
a órgãos públicos, envolvidos diretamente com essas populações, no caso, a 
Fundação Nacional do Índio (FUNAI), por meio da Administração Regio-
nal Executiva em Manaus, que disponibilizou dados sobre a situação fun-
diária, cartogramas, censos populacionais e registros etnográficos constan-
tes em relatórios de viagem. A FUNASA, por meio dos Distritos Sanitários 
Especiais Indígenas (DSEIs), responsáveis pelo atendimento à saúde nos 
municípios acima referidos, ou seja, Manacapuru e Anamã, DSEI-Manaus 
e Coari, DSEI-Tefé. Nesse caso, informações sobre saneamento básico, for-
mas de habitações, serviços públicos disponibilizados nas aldeias, como 
postos de saúde, escolas, acesso à água etc. Para a época de estudo, esses 
dados eram precisos e atualizados, já que o contato com as aldeias indígenas 
era trimestral. 

Foram também levantadas informações junto às lideranças indíge-
nas, referente à Organização dos Povos Indígenas de Coari e Médio Soli-
mões (OPICMS) e Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia 



68 | Trajetórias de vida e antropologia

Brasileira (COIAB). Neste momento, a discussão sobre o Gasoduto Coari-
-Manaus iniciava junto à COIAB, e as informações obtidas foram basica-
mente relatos sobre aldeias existentes no município de Coari. 

Acrescente-se ainda dados cartográficos conseguidos junto a Secre-
taria de Estado e Meio Ambiente do Amazonas - IPAAM, SIPAM-SIVAM, 
PETROBRÁS - Serviço de Engenharia, com vistas à identificação de terras 
indígenas e cruzamento de informações com cartogramas obtidos junto a 
Administração Regional Executiva da FUNAI em Manaus – Divisão Fundiá-
ria e o mapa da situação das “Terras indígenas” do Brasil editado pela FUNAI 
– Diretoria de Assuntos Fundiários, em janeiro de 2002. O que se observou, 
foi que a representação gráfica no mapa do IPAAM apresentava erros e que a 
representação cartográfica mais confiável era a do SIPAM-SIVAM, com base 
nas coordenadas geográficas oferecidas pela FUNAI/Manaus.

As informações acima obtidas foram complementadas com levanta-
mentos e estudos antropológicos desenvolvidos por especialistas existentes 
na própria FUNAI, FUNASA, SIPAM-SIVAM, mesmo considerando que 
em certos casos não tivessem formação em antropologia ou fossem profis-
sionais de saúde, mas mesmo assim, apresentavam dados relevantes para 
utilização no Estudo de Impacto Ambiental.  

Cumpre salientar, que algumas terras indígenas ainda não figuravam 
em mapas e cartogramas oficiais, já que se tratava de terras em processo de 
identificação. Neste caso, terras indígenas que correspondiam a um fenô-
meno recente de “emergência étnica”, verificado nos municípios de Anamã 
e Coari, que remontava a década de oitenta do século passado. Na verdade, 
adquiriram visibilidade por conta do movimento indígena que se fortalecia 
na Amazônia. 

Por outro lado, foi empreendido um levantamento antropológico 
sobre as etnias identificadas nos municípios de Manacapuru, Anamã e Coa-
ri, mesmo que sucinto, com o propósito de caracterizar etnograficamente 
os grupos indígenas envolvidos na área de influência do Gasoduto Coari-
-Manaus e, dentro do possível, apontar algumas hipóteses de trabalho com 
vistas a recuperar a trajetória histórica desses mesmos grupos indígenas. 
Com vistas a redimensionar, a ideia oficial de que as populações indígenas 
assistidas por políticas públicas seriam apenas àquelas localizadas em áreas 
demarcadas ou, segundo Becker (1994, p. 10), criticar um discurso oficial 
de Amazônia consubstanciado na noção de “fronteira como espaço vazio”, 
que “[...] estrategicamente serve de válvula de escape a conflitos sociais em 
áreas densamente povoadas e de campo aberto para investimentos”.

O limite da área de influência do projeto foi, em tese, a própria Bacia 
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Hidrográfica do Solimões e sistemas hídricos adjacentes, mas, por outro 
lado, cada localidade demandaria estudo específico, que deveria refletir si-
tuações de “fronteira” étnica ou contato estabelecidos com outros segmen-
tos sociais.

A ideia de “fronteira”, nesse caso, estaria intimamente relacionada ao 
“contato” entre indígenas de etnias diferentes ou indígenas e não indígenas. 
Relações sociais estabelecidas entre os diferentes “atores” sociais, em certos 
casos conflitos, impulsionados por frentes de expansão que buscavam a ex-
ploração de recursos naturais em terras indígenas. 

Para Barth (2000, p. 34) as “[...] fronteiras sobre as quais devemos 
concentrar nossa atenção são evidentemente fronteiras sociais, ainda que 
possam ter contrapartida territorial”. O foco de investigação, portanto, de-
veria concentrar atenção em “grupos étnicos”, “[...] que não são apenas ou 
necessariamente baseados na ocupação de territórios exclusivos”, mas tam-
bém “[...] diferentes maneiras através das quais eles são mantidos”. O que 
permitiria reafirmar, com base na noção de “fronteira viva”, que qualquer 
ação da PETROBRÁS na área, tivesse obrigatoriamente de ser acompanha-
da em função das situações de contato e “fronteiras étnicas”, referentes à 
área de influência do Gasoduto.

Quanto à caracterização antropológica das terras e grupos indíge-
nas, optou-se por não realizar detalhamento maior, com a finalidade de fa-
cilitar a leitura do texto e ater-se aos propósitos do Memorial. 

4.3.3 Terras indígenas, identidades emergentes e etnodesenvolvimento

 Oliveira (1998, p. 44-45), com base na legislação e no conhecimen-
to antropológico, define “terra indígena” como o “[...] habitat de grupos que 
se reconhecem (e são reconhecidos pela sociedade)”, que mantêm “[...] um 
vínculo de continuidade com os primitivos moradores de nosso país”. Para 
todos os efeitos, entende-se o direito dos índios a terra, como um direito 
“[...] originário, ou seja, decorre de sua conexão sociocultural com povos 
pré-colombianos que aqui habitavam”. Mas, além do fato de uma “coletivi-
dade” se identificar enquanto indígena, a amplitude de seu direito depende-
ria necessariamente das condições reais de sua reprodução física e cultural, 
consubstanciada em um “[...] conjunto de recursos ambientais ancorados 
em um dado espaço físico”.

À época desse estudo, a situação fundiária dos grupos indígenas do 
Brasil, considerando os que a FUNAI tinha conhecimento, estaria longe de 
uma situação ideal de reconhecimento de direitos originários, pois mais da 
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metade de suas terras (50,39 % em extensão) permaneciam na etapa inicial 
do processo administrativo, isto é, eram consideradas meramente identifi-
cadas. O que equivale dizer que 31,54 % da população indígena, encontra-
va-se em condição fragilizada perante as investidas dos grupos econômicos 
e dos potentados locais. A ideia que se generalizou, era de que sem terras 
demarcadas não haveria “patrimônio indígena” a ser salvaguardado.

A terra indígena Cajuhiri Atravessado, dos Miranha, por exemplo, 
no município de Coari, atravessada pelo Poliduto da Petrobrás, que ligava a 
base de prospecção de Urucu ao Terminal situado à margem direita do rio 
Solimões (TESOL), ainda estava em processo de demarcação pela FUNAI 
e contestação na justiça federal. O entendimento do senso comum seria de 
que, os Miranha ainda não tinham direito sobre essas terras. 

De fato, o que se poderia reconhecer era um direito originário dos 
Miranha sobre a terra. Uma situação ambígua, com a omissão da Petrobrás, 
que inadvertidamente ainda não havia assumido responsabilidade de inde-
nização dos Miranha, já que o Poliduto atravessava a terra indígena Cajuhi-
ri Atravessado. O entendimento da PETROBRÁS era de que a indenização 
seria realizada somente com a área demarcada, mesmo que existisse aber-
tura na legislação para uma decisão favorável aos indígenas. 

Além da terra indígena Cajuhiri Atravessado, foram reconhecidas 
quatro áreas demarcadas: São Francisco, Jatuarana e Fortaleza do Patauá, 
em Manacapuru, e Ilha do Camaleão, em Anamã. Por outro lado, as outras 
terras indígenas identificadas, do município de Coari, estavam em processo 
de identificação. O que não se poderia dizer, entretanto, que estas terras não 
existiam, já que não se encontravam demarcadas. 

O processo inicial de reconhecimento de terras indígenas pressu-
põe, antes de qualquer coisa, que os grupos assumam a própria condição 
de indígenas. O que muitas vezes não é fácil, considerando a herança co-
lonial e a pressão da “sociedade envolvente” para aculturação do indígena, 
mas também que sejam reconhecidos pela sociedade como “[...] mantendo 
um vínculo de continuidade com os primitivos moradores de nosso país.” 
(OLIVEIRA, 1998, p. 44-45). É, aqui, que a Petrobrás teria um papel funda-
mental, assumindo responsabilidade política junto aos indígenas de Coari 
e do médio Solimões, que permitisse compensar e mitigar impactos diretos 
e indiretos do Gasoduto, ao tempo que estaria contribuindo para afirmação 
étnica dessas populações.

Em Coari e no médio Solimões, o processo de “emergência de iden-
tidades” indígenas havia adquirido importância. Etnias Miranha, Arara, 
Mura, Kokama, Kambeba e “Caburi”, ressurgiram afirmando a própria 
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condição de indígenas. Em outra área, mesmo que demarcada, na Ilha do 
Camaleão, no município de Anamã, observou-se fenômeno de ocupação 
da etnia Kokama, em um território que tradicionalmente pertenceu aos Ti-
cuna, o que certamente levaria a redefinição da área demarcada. Assim, 
há sempre o que considerar quando se trata de acompanhar a dinâmica 
de populações indígenas, que até então estavam esquecidas ou assumiam 
a condição de mestiços caboclos, como única possibilidade de manterem 
inclusive sobrevivência física.

Oliveira (1999, p. 21) menciona o termo “etnogênese”, para situações 
de emergência de “[...] novas identidades como a reinvenção de etnias já 
reconhecidas”. Segundo o autor, haveria uma correlação direta do processo 
de etnogênese na Amazônia, com a “[...] invasão dos territórios indígenas 
e a degradação de seus recursos naturais”, promovidos por não índios in-
teressados principalmente nos recursos hídricos, minerais e madeireiros. 

No caso do Nordeste do Brasil, o processo de etnogênese estaria re-
lacionado à questão “fundiária e intervenção assistencial”, já que a pressão 
sobre a terra seria maior, tendo em vista a menor extensão dos territórios 
indígenas, em relação às terras da Amazônia.

Assim, chegamos ao entendimento, de que impactos provocados 
pelo Gasoduto, de um ponto de vista ambiental e geopolítico, dirigido às 
terras indígenas em Coari e no Médio Solimões, provocaria o recrudes-
cimento de processos de etnogênese. Posto que a energia motriz que in-
fluenciaria a dinâmica desse processo, estaria consubstanciada em conflitos 
voltados para a posse de recursos naturais. 

Nessa conjuntura, as organizações indígenas teriam um papel im-
portante de articulação do próprio movimento indígena, considerando a 
fundação da Organização dos Povos Indígenas de Coari e Médio Solimões 
(OPICMS), vinculada à COIAB, na mesma época em que se discutiam to-
das essas questões socioambientais em relação aos indígenas. Acrescente-se 
a essa conjuntura, o fato de que se tratava de uma organização indígena que 
tinha influência na calha do rio Solimões e adjacências. 

Segundo Athias (2002a, p. 63), uma organização que “[...] fortalece 
uma área geográfica específica e facilita a formação de diferentes tipos de 
aliança”. O fortalecimento da OPICMS constituía tarefa importante, para 
reafirmação étnica e ingerência dos grupos indígenas em seus respectivos 
territórios.

Meira (1994), em estudo realizado sobre os Baré, do Baixo rio Ne-
gro, que resultou em laudo antropológico para a identificação da terra indí-
gena desse povo, localizada nos municípios de São Gabriel da Cachoeira e 



72 | Trajetórias de vida e antropologia

Santa Izabel do Rio Negro, reconheceu que a Associação das Comunidades 
Indígenas do Baixo rio Negro (ACIBRN), teve um papel fundamental na 
reafirmação étnica dos Baré, bem como no processo participativo de de-
marcação da terra indígena. Tratava-se, na verdade, de um povo que perdeu 
a própria língua, devido a circunstâncias adversas, chegou a ser considera-
do um povo extinto. O autor relata, que 

[...] desde o início da colonização a maioria dos 
Baré foi empregada como mão de obra na extração 
de borracha e de outros produtos, inclusive como 
intermediários entre comerciantes brancos e gru-
pos indígenas mais isolados, como, por exemplo, os 
Dâw (Maku) [...], povos caçadores coletores semi-
nômades. (MEIRA, 1994).

Conforme Meira (1994), a emergência da identidade Baré estaria 
relacionada à história relativamente recente de contato com o branco, coin-
cidindo com a fundação da ACIBRN (1988), e a “[...] apropriação do laudo 
pericial antropológico entregue às comunidades em fevereiro de 1992, como 
mais um traço comprobatório da tradição indígena”. Lembra que, 

[...] quando em 1993, uma nova frente garimpeira 
invadiu aquela região, explorando com cerca de 400 
balsas e dragas o fundo do Rio Negro [...] os índios 
reagiram, através de suas associações, e valendo-se 
do laudo pericial, para comprovar origem indígena 
e direitos imemoriais sobre o território.(MEIRA, 
1994).

Definiram suas fronteiras diante dos interesses dos garimpeiros não 
índios, expulsos das calhas dos rios Cauaburis e Negro, no município de 
Santa Izabel.

O que havia de novidade na conjuntura da época, portanto, era a or-
ganização política dos indígenas, inclusive com outras demandas que ultra-
passavam a reivindicação exclusiva por terras, mas também acesso à saúde 
e educação diferenciadas, transporte, meios para comunicação com outras 
aldeias e a cidade, aquisição de bens de consumo industrializados. Assim, a 
situação dos indígenas adquiriu outros contornos de inserção na sociedade 
capitalista, não necessariamente como mão de obra alocada por não índios, 
mas enquanto consumidores de bens e serviços da sociedade ocidental 
“branca”. A questão, portanto, seria de buscar alternativas para o acesso a 
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esses bens e serviços, considerando a condição cultural dos indígenas.
 Stavenhagen (apud AZANHA, 2002a, p. 31) já chamara atenção 
para a questão, com o termo “etnodesenvolvimento”, cujos princípios básicos 
seriam: 

[...] objetivar a satisfação de necessidades básicas 
do maior número de pessoas, em vez de priorizar 
o crescimento econômico; embutir-se de visão en-
dógena, ou seja, dar resposta prioritária à resolu-
ção dos problemas e necessidades locais; valorizar 
e utilizar conhecimento e tradição locais na busca 
da solução dos problemas; preocupar-se em man-
ter relação equilibrada com o meio ambiente; visar 
à auto-sustentação e a independência de recursos 
técnicos e de pessoal e proceder a uma integração 
de base, [com] atividades mais participativas. 

Azanha (2002a) reconhece nesses princípios, objetivos perseguidos 
por grupos indígenas, que não estariam calcados na ideia de “desenvolvi-
mento” ou “progresso” material ocidental. Pois, não se tratava de buscar a 
inserção dos indígenas a qualquer custo na economia monetária das so-
ciedades capitalistas. Havia de se buscar formas e meios adequados, que 
potencializassem a cultura indígena e possibilitassem o acesso deles ao co-
nhecimento e técnica acumulados pela sociedade ocidental.

Para Azanha (2002a, p. 32), o etnodesenvolvimento, quando apli-
cado às sociedades indígenas brasileiras, no que se refere a bens e serviços, 
envolveria os seguintes indicadores: 

a) aumento populacional, com segurança alimentar 
plenamente atingida; b) aumento do nível de es-
colaridade, na língua ou no português, dos jovens 
aldeados; c) procura pelos bens dos brancos plena-
mente satisfeita, por meio de recursos próprios ge-
rados internamente e de forma não predatória, com 
relativa independência das determinações externas 
do mercado na captação de recursos financeiros; e, 
d) pleno domínio das relações com o Estado e agên-
cias de governo, a ponto de a sociedade indígena de-
finir essas relações, impondo o modo como deverão 
ser estabelecidas. 

Acrescente-se, ainda, atenção primária à saúde nos moldes de um 
serviço especial de saúde indígena. O que se poderia inferir desses indi-
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cadores, é que saúde e educação seriam da responsabilidade de órgãos pú-
blicos de Estado. Por outro lado, acesso a bens de consumo e segurança 
alimentar, dependeriam exclusivamente de sistemas produtivos caracterís-
ticos dos próprios indígenas; ou seja, de atividades de subsistência, como 
o cultivo da mandioca, por exemplo, com capacidade de gerar excedente 
comercializável sobre este mesmo produto ou outros, bem como da explo-
ração de recursos sustentáveis nos limites da terra indígena.

Diante do exposto, além do Estudo e Relatório de Impactos Am-
bientais, seria necessário elaborar um Programa de monitoramento dirigi-
do às populações indígenas de Coari e do médio Solimões, considerando 
alternativas de etnodesenvolvimento voltadas para os sistemas produtivos 
dos grupos indígenas afetados pelo projeto do Gasoduto. Com base em dois 
pressupostos, “afirmação étnica” e “geração de renda”.

Além de ações para fortalecimento da identidade dos grupos indíge-
nas dos municípios de Coari, Anamã e Manacapuru, colocava-se também a 
necessidade de “conhecê-los” do ponto de vista antropológico e, dentro do 
possível, propor alternativas econômicas voltadas para a “geração de renda”. 
Neste caso, entendia-se por “geração de renda”, “[...] a entrada dos recursos 
financeiros necessários para o atendimento de serviços e a aquisição dos 
produtos monopolizados pelos brancos.” (AZANHA, 2002a, p. 33). Estes 
seriam os principais objetivos a serem perseguidos em um Programa de 
monitoramento, financiado pela PETROBRÁS, contando inclusive com 
eventuais parcerias estabelecidas com órgãos públicos como a FUNAI, a 
FUNASA, entre outros. 

Little (2002, p. 40) sintetiza essas preocupações, no que convencio-
nou chamar de “etnodesenvolvimento local”, ou seja, “[...] o foco central de 
quaisquer programas ou atividades que visam o etnodesenvolvimento é o 
grupo étnico e suas necessidades econômicas e reivindicações políticas”, já 
que é no “nível local” que adquire importância o “[...] processo de constru-
ção da autogestão étnica”.

Em termos legais, segundo Schröder (2003, p. 79), as possibilidades 
de exploração de recursos naturais em terras indígenas, no que se refere 
“[...] as atividades econômicas não destinadas à subsistência” e voltadas à 
comercialização, “[...] dependem do cumprimento de exigências e normas 
legais específicas”. Santili (apud SCHRÖDER, 2003, p. 79), menciona que a 
legislação contempla, por exemplo, a situação de “parcerias” estabelecidas 
por indígenas com “terceiros”, 
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[...] para elaboração de projetos econômicos em 
suas terras ou que eles sejam assessorados por ter-
ceiros neste assunto, desde que não transfiram a 
posse das terras nem alienem o uso ou fruição de 
seus recursos naturais. 

Acrescente-se, ainda, que a legislação em vigor “[...] não impede os 
índios de contratar trabalhadores ou técnicos especializados para o desen-
volvimento de tais atividades.” (SCHRÖDER, 2003, p. 79). 

Por outro lado, para os “projetos de economia florestal”, quando fo-
rem de interesse voltado à comercialização, estão submetidos às “normas 
da legislação florestal”. Neste caso, há necessidade de regulamentação da 
matéria, no tocante às comunidades indígenas. Quanto a mineração, a le-
gislação faculta somente “atividade de faiscação, cata e garimpagem”, se elas 
foram “[...] desenvolvidas pelos próprios índios e se elas lhes asseguram o 
direito de usufruto exclusivo sobre os recursos naturais, do solo de suas 
terras”. (SCHRÖDER, 2003, p. 79). Aqui, há também necessidade de regu-
lamentação específica da matéria. A mineração realizada por terceiros em 
terra indígena é ilegal.

Diante do exposto, em termos de atividades de subsistência e possi-
bilidades de aproveitamento econômico de recursos naturais entre as popu-
lações indígenas de Coari, Anamã e Manacapuru, o que se identificou foi o 
cultivo e beneficiamento da mandioca e, em certos casos, a exploração da 
castanha, entre os Miranha, além da caça e pesca. Era de se esperar, que um 
levantamento exaustivo sobre a situação socioeconômica dessas comuni-
dades indígenas, permitisse acrescentar outros itens de subsistência à lista. 
Quanto à comercialização, considerou-se a relevância da própria farinha de 
mandioca e da castanha “in natura”, desde que se identificassem formas “sus-
tentáveis” para geração de um excedente comercializável. A sustentabilidade 
seria percebida como uma atividade economicamente viável, ecologicamente 
adequada e socialmente justa. Quanto aos produtos florestais, além da casta-
nha, seria interessante conhecer as potencialidades existentes nas terras indí-
genas e as possibilidades dos próprios indígenas explorarem esses recursos.

A referência à mandioca se justificava, na exata medida que ela era o 
principal produto de subsistência das populações indígenas. Ribeiro (1995, 
p. 136) salienta que, em certos casos, a mandioca pode representar cerca de 
“[...] 80% de dieta alimentar, complementada com outras plantas cultiva-
das” na ordem de “[...] 5%, e o peixe e demais alimentos de conteúdo pro-
téico, 15 %”. Mesmo considerando o “[...] baixo teor de alimento protéico 
ingerido pelas populações indígenas da Amazônia, que baseiam sua dieta 



76 | Trajetórias de vida e antropologia

alimentar essencialmente na mandioca”, há que se considerar a adaptabili-
dade dessas populações, “[...] que não apresentam nenhuma doença caren-
cial e exibem grande vigor físico”. 

Carneiro (apud RIBEIRO, 1995, p. 135), menciona que a “[...] agri-
cultura de coivara, tendo como produto básico a mandioca”, muito difun-
dida entre grupos da floresta tropical, “[...] é capaz de manter comunidades 
estáveis de quinhentos indivíduos por tempo indefinido”. Por outro lado, 
deve-se registrar que a ciência moderna dispõe de conhecimento acumula-
do voltado para a seleção de cultivares de mandioca, que podem inclusive 
aumentar a produtividade.

Deve-se salientar, entretanto, que não há “geração de renda” somen-
te na perspectiva da produção. Há que se definir um mercado “regional”, 
que tenha destinação dos produtos comercializáveis, como as sedes dos 
municípios e inclusive Manaus. Por outro lado, não se deve descartar tam-
bém a articulação com um mercado internacional, que tem interesse de 
aquisição de produtos considerados como “étnicos”, ou seja, mercadorias 
que se tornam signo das próprias etnias que elas representam. Neste caso, 
poderia ser ressaltado o interesse dos Miranha, na fabricação de artesanato 
indígena. Germano Maris Filho, Miranha e Presidente da OPICMS, disse 
que as mulheres da aldeia indígena Cajuhiri Atravessado vinham se organi-
zando para fazerem artesanato.

Sem esquecer, das tradições artesanais indígenas, como o das várias 
etnias que se encontravam na área de influência do Gasoduto, cuja tradição 
artesanal remonta a um passado distante, como, por exemplo, a experiência 
histórica dos Kambeba na confecção de artefatos em borracha, a habilidade 
dos Ticuna em esculpir a madeira, tecer utilizando fios de tucum e trabalhar 
a “estrecasca” de madeira para confecção de “tururi”. Acrescente-se, ainda, 
a iniciativa da COIAB à época, com a criação do Yakinõ, com sede em Ma-
naus, cuja finalidade era servir de entreposto comercial para artesãos indí-
genas, interessados em vender artesanatos para um mercado globalizado.

O que se estabeleceria, portanto, como proposta de um Programa 
antropológico de monitoramento das populações indígenas afetadas pelo 
gasoduto Coari-Manaus, não seria um “indigenismo empresarial”, tendo 
como signatário a Petrobrás, para usar uma expressão de Baines (2000), 
quando considera o malogro de certas experiências voltadas para uma “re-
tórica de autodeterminação indígena”, onde a empresa tem um papel “pa-
ternalista” e não possibilita ao próprio índio poder de decisão. Tratou-se, 
via conhecimento antropológico, de buscar uma inteligibilidade possível 
sobre as formas de conhecimento indígena, bem como definir, conjunta-
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mente com esses sujeitos, ações para um “etnodesenvolvimento local”, com 
vistas à afirmação étnica, geração de renda e autogestão das populações in-
dígenas dos municípios de Coari, Anamã e Manacapuru.

4.3.4 Impactos diretos e indiretos do projeto de Gasoduto nas populações 
indígenas dos municípios de Coari, Anamã e Manacapuru

No levantamento dos principais impactos às populações indígenas, 
na área de influência do projeto de Gasoduto Coari-Manaus, várias situações 
foram identificadas, que se apresentam listadas e brevemente comentadas.

Impactos diretos. Atração de indígenas para o canteiro de obras e 
cidades de Coari, Anamã e Manacapuru, contribuindo para um processo de 
“caboclização” e perda da identidade desses grupos indígenas.

Aumento da pressão sobre os recursos naturais existentes em terras 
indígenas e áreas contíguas, como madeiras, pau-rosa, caça e pesca, tendo 
em vista a abertura de “estradas” para a implantação das tubulações do Ga-
soduto, que ao longo do tempo poderiam se tornar verdadeiros corredores 
de passagem para pessoas de fora da área.

Estabelecimento de relações interétnicas não desejáveis, entre indí-
genas e não índios, considerando que a mobilidade dos indígenas na Ama-
zônia é um fato, pois são capazes de percorrer longas distâncias no mato, 
nos rios e paranás, com grande probabilidade de se aproximar dos não ín-
dios para “vender e/ou trocar seus produtos”, como “pescado e quelônios”, 
bem como oferecer seus “serviços”, acarretando “aumento de doenças e 
prostituição” (COIAB, 2002).

Ameaça à integridade física e cultural de povos indígenas com pou-
co contato com a sociedade nacional, conforme identificamos no município 
de Coari, reconhecendo grupos de índios que se deslocavam provavelmente 
do rio Urubu e lago de Coari, chegando ao município após “longa caminha-
da pelo mato”; ou o caso dos índios Caburi, da aldeia de São Sebastião da 
Liberdade, localizados no lago do baixo Cupeá, que tinham pouco contato 
com as outras etnias da área e com não índios.

Alteração nos padrões culturais das populações indígenas, que pe-
riodicamente se dirigem à cidade para vender os seus produtos, como a 
farinha de mandioca e a castanha, diante de novos hábitos, como o con-
sumo de bens industrializados, inclusive supérfluos. Tendo em vista, que a 
existência de trabalhadores da PETROBRÁS ou de pessoas a serviço dessa 
empresa, deveria aumentar a circulação monetária na sede dos municípios 
e potencializar as atividades do comércio local.
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Riscos de acidentes nas tubulações e chaves do Gasoduto, com total 
impossibilidade de pronto atendimento às populações indígenas e outras 
populações localizadas nas imediações da obra. Riscos também de aciden-
tes ecológicos, com danos irreversíveis à Bacia Hidrográfica do Solimões, 
lagos, igarapés e paranás.

Desarticulação do movimento indígena de Coari e Médio Solimões, 
que se encontrava em processo de expansão, como decorrência dos impac-
tos diretos do projeto nas diferentes aldeias.

Redução dos territórios de caça, tendo em vista a construção de “es-
tradas” para a passagem do Gasoduto, já que a caça seria afugentada com a 
derrubada da mata, buscando o confinamento em outras áreas de floresta.

Acirramento de animosidades das populações indígenas, que habi-
tavam a área de influência do projeto, contra a Petrobrás, já que havia falta 
de interesse da empresa em indenizar os Miranha, da terra indígena Cajuhi-
ri Atravessado, impactados com a construção e funcionamento do Poliduto, 
que atravessava a terra dos Miranha. De fato, havia pouca credibilidade, ou 
nenhuma, sobre um eventual compromisso da Petrobrás em propor “ações 
afirmativas”, que contemplassem este caso e outras situações de interesse 
dos indígenas.

Impactos indiretos. Recrudescimento de uma imagem negativa de 
índio fomentada pela população das cidades, ao visualizar o índio como 
enclave ao desenvolvimento ou “atrasado”. Tendo em vista que, um grande 
projeto desperta interesse no citadino, que inadvertidamente o associa a 
progresso material e novas oportunidades de vida. Entretanto, caso a PE-
TROBRÁS assumisse a responsabilidade de um programa dirigido às popu-
lações indígenas, na fase de construção e operação do Gasoduto, mesmo as-
sim se manteria o estigma sobre eles, ao considerá-los como privilegiados. 

Do ponto de vista das políticas públicas, que tomassem como sede as 
cidades localizadas na área de influência do projeto, no que se refere à edu-
cação, saúde, saneamento básico, questão fundiária, meio ambiente, entre 
outras, a demanda por esses serviços diferenciados deveria aumentar, tanto 
na área urbana como rural. Mas também, sofrer concurso e disputa por 
demandas das populações urbanas e de ribeirinhos, que poderiam inclusive 
sobrepor os seus interesses, aos dos indígenas.

Quanto às medidas compensatórias e mitigadoras que se poderia 
propor. Medidas compensatórias. Indenização com pagamento de “royal-
ties” às populações indígenas residentes em terras cortadas pela estrada, por 
onde passa o Gasoduto, sem esquecer a terra indígena Cajuhiri Atravessa-
do, dos Miranha, que se encontrava em fase de contestação judicial.
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Assumir total responsabilidade sobre danos físicos e ecológicos aco-
metidos às populações indígenas, na eventualidade de um acidente provo-
cado nas fases de construção e operação do Gasoduto.

Medidas mitigadoras. Treinamento dos trabalhadores a serviço da 
Petrobrás, com aulas a serem ministradas sobre “Realidade Indígena”, por 
profissionais da área de antropologia e que estivessem vinculados a um Pro-
grama de monitoramento nas fases de implantação e operação do Gasoduto.

Preparação e edição de um vídeo sobre as populações indígenas 
dos municípios de Coari, Anamã e Manacapuru, que poderia ser utiliza-
do como recurso didático no treinamento acima referido, bem como em 
sessões públicas promovidas em escolas e reuniões da sociedade civil or-
ganizada, com vistas a informar as pessoas sobre a expressão cultural das 
populações indígenas existentes nesses municípios.

Fortalecimento da Organização dos Povos Indígenas de Coari e Mé-
dio Solimões (OPICMS), dotando-a de sede própria que deveria ser cons-
truída na cidade de Coari. Aquisição de radiofonia e “voadeira”, para a OPI-
CMS e as aldeias localizadas nos municípios de Coari, Anamã e Manacapuru.

Financiamento de estudos antropológicos, contemplando identifi-
cação, caracterização e definição de alternativas de etnodesenvolvimento, 
referentes às populações indígenas localizadas nos municípios de Coari, 
Anamã e Manacapuru. 

Na verdade, nem sempre a produção acadêmica e sua inserção 
política na realidade dos sujeitos, que deveriam ser beneficiados por esse 
conhecimento, chegam a fins convergentes. De fato, o Estudo de Impacto 
Ambiental foi produzido e submetido a oito audiências públicas nas sedes 
dos municípios envolvidos no projeto do Gasoduto. Quanto às populações 
indígenas, é bem provável que a ideia que prevaleceu, foi de afastar o máxi-
mo possível a linha do Gasoduto, de qualquer área de influência, esvazian-
do assim o pleito desses segmentos sociais. A proposta de um Programa 
de monitoramento antropológico foi substituída por um conjunto de ações 
de Estado, de caráter assistencialista, diluindo questões específicas das po-
pulações indígenas. De qualquer forma, fica o registro desse trabalho para 
atualizações e eventual retomada em ações futuras.

4.4 Estudos Ambientais BR 319 – Populações indígenas

Em 2004, fui convidado a compor uma equipe de trabalho, coorde-
nada pelo Centro de Ciências do Ambiente da UFAM. Tratava-se de avaliar 
problemas decorrentes da restauração asfáltica de uma rodovia federal, que 
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teve seu projeto inicial consubstanciado na tese desenvolvimentista da dé-
cada de setenta do século passado, denominada à época BR 174 e depois BR 
319. Fiquei responsável pelo levantamento das áreas indígenas que seriam 
impactadas pelo projeto.

A equipe da UFAM foi composta pelos seguintes professores: Neli-
ton Marques, engenheiro agrônomo; Albertino Rodrigues, geólogo; Henri-
que dos Santos Pereira, engenheiro agrônomo; Alexandre Rivas, engenhei-
ro de pesca e economista e, Carlos Edward, engenheiro de pesca.

No meu entendimento, não se tratava unicamente de ser favorável 
ou contrário à conclusão desse e de outros projetos. Mas sim, defender for-
mas possíveis de gestão administrativa, diante de um Estado, sem necessa-
riamente acarretar custo social para as populações indígenas, que direta ou 
indiretamente estariam envolvidas nessas ações.

4.4.1. Construção de rodovias na Amazônia

Em 1970, o Governo Federal deu início a vários empreendimentos 
voltados para a construção de estradas na Amazônia. Antes dessa década, 
já existiam os empreendimentos da rodovia Belém-Brasília, BR 010, cor-
rendo de norte a sul nas bordas ocidentais da Amazônia e a rodovia BR 364 
ligando Cuiabá a Porto Velho. A novidade da década de setenta do século 
passado estaria vinculada à construção de mais três estradas na Bacia Ama-
zônica: 

[...] a Transamazônica, com cinco mil quilômetros, 
correndo de leste a oeste, do nordeste do Brasil à 
fronteira com o Peru; a BR 165, ou Rodovia Santa-
rém-Cuiabá, de norte a sul, atravessando a região 
Centro-Oeste; e a BR 174, ligando Manaus a Boa 
Vista (Roraima), ao longo da fronteira setentrional 
com a Venezuela e a Guiana. (DAVIS, 1978). 

Em meados da década acima referida, com exceção da BR 174, todas 
essas estradas haviam sido concluídas (DAVIS, 1978).

A justificativa da época para construção de estradas na Amazônia 
fundamentava-se no argumento da almejada “integração nacional”. Segun-
do o Ministério dos Transportes, por intermédio do DNER, buscava-se 
“[...] formar uma rede unificada de estradas na qual seriam levados em con-
ta os interesses civis e militares visando à integração nacional”. O que só foi 
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possível, com o apoio logístico e experiência adquirida pelas corporações 
militares brasileiras, sobretudo o pessoal de engenharia, imprescindíveis na 
construção de estradas na Amazônia. Por outro lado, não faltaram emprés-
timos do Banco Mundial, “[...] os maiores empréstimos já feitos a qualquer 
país para a construção de estradas na história do Banco Mundial.” (DAVIS, 
1978, p. 90-91).

Quanto às populações indígenas, há registros de assinatura de um 
“contrato” entre a Fundação Nacional do Índio (FUNAI) e a Superinten-
dência do Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM), em outubro de 1970, 
para “pacificação de tribos indígenas ao longo das rodovias Transamazôni-
ca e Santarém-Cuiabá”. De acordo com dados da época coligidos pela pró-
pria FUNAI, 

[...] havia mais de cinco mil índios vivendo na área 
dessas estradas, dispersos entre mais de 29 grupos 
tribais. Doze dessas tribos só tinham contatos es-
porádicos com a sociedade brasileira. Muitas outras 
eram hostis às intromissões externas e haviam con-
seguido expulsar estranhos no passado. Duas das 
primeiras tribos a serem pacificadas pela FUNAI 
foram os Parakanãn e os Krêen-Akaróre. (FUNAI, 
s/d).

O contato com esses dois grupos resultou em morte por doenças 
infectocontagiosas, como o sarampo, a gripe, além da diminuição do terri-
tório, inclusive deslocamento dos Krêen-Akaróre de seu território tradicio-
nal, localizado no Rio Peixoto de Azevedo, nas florestas de Cachimbo, ao 
norte de Mato Grosso, para o Parque Nacional do Xingu criado em 1967, 
próximo de seus inimigos, os Txukahamae (DAVIS, 1978, p. 92-104).

A questão que se colocava, portanto, era a do “[...] custo humano, 
social e cultural elevado, para a construção dessas estradas.” (DAVIS, 1978, 
p. 104). O governo brasileiro poderia ter  “[...] intervido para proteger es-
sas áreas indígenas contra as intromissões externas, e poderia ter plane-
jado as estradas e projetos de desenvolvimento de modo a não ameaçar a 
integridade territorial das tribos indígenas [...], [pois] na medida que os 
grupos indígenas estejam garantidos pela posse inviolável de seus terri-
tórios tradicionais, e a eventual transformação de seu modo de vida pro-
ceda de maneira gradual e harmoniosa, os índios deixarão de ser as ha-
bituais e necessárias vitimas do progresso e se tornarão seus beneficiários
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 e colaboradores.” (DAVIS, 1978, p. 104)1.

4.4.2 Notas sobre a conjuntura regional e nacional 

Segundo Léna (2004), tomando como referência o documento do 
governo Lula (Plano Plurianual para a Amazônia Legal 2004-2007), o que 
se identificava era a existência de “duas vertentes bastante diferentes do de-
senvolvimentismo”. A primeira pode-se dizer que continuava “[...] extrema-
mente predatória, apresentando um quadro de apropriação ilegal e violenta 
da terra e dos recursos, com assassinatos e outras violências”. O autor exem-
plificava para este caso a chamada “Terra do Meio” ou ao “longo da BR 163 
(Cuiabá-Santarém)”, além de 

[...] diversos bolsões onde as dinâmicas de expan-
são de fronteira (dinâmicas às vezes consideradas 
como superadas) estavam ressurgindo com força, 
mostrando que não houve mudanças estruturais 
profundas no processo de ocupação. (LÉNA, 2004). 

A segunda vertente, considerada “mais aceitável pela sociedade”, 
apresentava 

[...] um quadro mais moderno - expansão da cultura 
mecanizada da soja, modernização da agropecuária 
(intensificação e melhoramento das pastagens, cui-
dados veterinários, priorização da qualidade, in-
corporação de inovações tecnológicas) e da explo-
ração madeireira, além da instalação de pequenas 
empresas de tecnologia razoavelmente avançada na 
região. (LÉNA, 2004). 

De qualquer forma, “apesar das diferenças óbvias”, era “[...] possível 
constatar que, direta ou indiretamente, os efeitos colaterais locais dessas 
dinâmicas mais modernas” não eram “tão diferentes” de um passado já bem 
conhecido. Em ambas, as vertentes, ainda faltava “[...] estrutura política 
que permitisse o controle coletivo e democrático do interesse público bem 
como a garantia dos direitos privados legítimos.” (LÉNA, 2004).

Conforme Léna (2004), mesmo que se reconheça a disposição po-
lítica do Estado, expressa inclusive no projeto de infraestrutura que consta 
na Agenda 21 do governo federal, corre-se ainda “[...] um grande perigo, 
1 DAVIS, Braga. The Krêen-Akaróre situation of the indian in South América. In: DAVIS, S. H. 
Vítimas do milagre: o desenvolvimento e os índios do Brasil. Rio de Janeiro: Zahar, 1978. 
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principalmente porque o Estado não está em condição (política e operacio-
nalmente) de controlar os interesses privados e a corrupção”. As garantias 
somente seriam adquiridas com “[...] um ordenamento e controle fundiário 
perfeito, assim como um Estado de direito efetivamente funcionando”, desta 
forma “[...] os grandes projetos infraestruturais não seriam tão impactantes”. 

Na verdade, a grilagem de terras ainda vigora em muitas áreas, e as 
“[...] obras de infraestrutura não raro acarretam a invasão de áreas indíge-
nas e a destruição de centenas de milhares de quilômetros quadrados de 
florestas”. Não seria demais lembrar, como assinala o mesmo autor, que este 
modelo desenvolvimentista “[...] continua a concentrar renda e destruir ati-
vidades sem criar empregos em número suficiente para empregar a mão de 
obra assim jogada no mercado de trabalho” (LÉNA, 2004).

Nas palavras de Azis Ab’ Saber (1996), “[...] não há que se fechar 
estradas”, mas sim o contrário, “[...] há que se realizar, a partir das rodo-
vias já existentes um novo estilo de gerenciamento - mais inteligente, mais 
versátil, mais integrado”. Estas ações se justificavam porque “[...] a abertura 
de longas estradas, rasgando matas virgens, por centenas de quilômetros e 
em curto espaço de tempo”, favoreceu “[...] todo o tipo de apossamento de 
terras e operações cartoriais ilegais”. É nessa perspectiva, que se reconhecia 
o papel do Estado, em fortalecer a nível local populações que precisavam 
ser protegidas de interesses escusos, não raro associados ao grande capital 
especulativo.

4.4.3 Delimitação da área de influência do projeto de “restauração asfáltica” 
da BR 319

No levantamento realizado sobre as populações indígenas na área 
de influência da proposta inicial de restauração asfáltica da BR 319, de 
Manaus, Estado do Amazonas, a Porto Velho, Estado de Rondônia, foram 
consideradas as terras indígenas dos seguintes municípios: Autazes, Careiro 
Castanho, Manicoré, Manaquiri, Humaitá e Porto Velho. Foram identifica-
das diferentes situações fundiárias, ou seja, terras indígenas homologadas 
pelo governo federal, demarcadas e em processo de demarcação.

As informações sobre as populações indígenas foram levantadas jun-
to a órgãos públicos envolvidos diretamente com essas populações, no caso, 
a Fundação Nacional do Índio (FUNAI), através da Administração Regio-
nal Executiva em Manaus, que disponibilizou dados sobre a situação fun-
diária, cartogramas, censos populacionais e registros etnográficos constan-
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tes em relatórios de viagem, bem como escritório da FUNAI no município 
de Humaitá e FUNAI com sede em Porto Velho. Foram também utilizados 
dados da FUNASA, através de relatórios dos Distritos Sanitários Especiais 
Indígenas (DSEIs), responsáveis pelo atendimento às populações indígenas 
dos municípios acima referidos. Complementados com dados cartográficos 
da Secretaria de Estado e Meio Ambiente do Amazonas - IPAAM, SIPAM e 
Instituto Sócio Ambiental (ISA).

Foram também levantadas informações sobre as populações in-
dígenas nos municípios de Humaitá (AM), Manaus (AM) e Porto Velho 
(RO), junto às lideranças indígenas da Coordenação das Uniões dos Povos 
Indígenas de Rondônia (CUNPIR), sul do Amazonas e noroeste do Mato 
Grosso e Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira 
(COIAB). O Conselho Indígena Mura (CIM), mesmo reconhecendo a sua 
relevância histórica no movimento indígena, encontrava-se à época sem 
definição de novos dirigentes, inclusive com a sede da organização fechada 
em Autazes, estado do Amazonas. Considerou-se que a discussão sobre a 
estrada BR 319, era algo recente para a COIAB e que as informações obti-
das junto aos próprios indígenas correspondiam às localidades existentes 
na área de influência da estrada. Não havia, ainda, um posicionamento po-
lítico do movimento indígena sobre o assunto.

No mês de setembro, tivemos oportunidade de participar de um se-
minário organizado pela coordenação geral dos estudos ambientais da BR 
319 (UFAM) e Ministério dos Transportes, na sede do Ministério Público 
Estadual do Amazonas. Nesta reunião se fizeram presentes representantes 
da COIAB e Fundação de Estudos e Pesquisas Indígenas (FEPI), além de 
outras instituições como IBAMA, Secretaria de Desenvolvimento Sustentá-
vel do Estado do Amazonas (SDS/AM), etc. O que se reconheceu, foi falta 
de informações sobre a área de influência da BR 319, em especial sobre as 
populações indígenas. Por outro lado, não foi definido nesta ocasião um 
posicionamento formal da COIAB ou FEPI, sobre a “restauração asfáltica” 
da BR 319. Justificava-se, portanto, a necessidade de realizar estudos am-
bientais e sobre as populações indígenas na área do projeto.

Foram realizadas duas observações ao longo do trajeto da estrada. 
A primeira delas foi um sobrevoo com a equipe da UFAM, utilizando para 
deslocamento uma aeronave Caravan da Aeronáutica, a uma altitude de 300 
metros. O que facilitou as fotografias aéreas de vários trechos da estrada. 
Outra observação foi resultado de trabalho de campo, desenvolvido pela 
cientista social Glacy Ane Araujo de Souza, minha auxiliar de pesquisa. 
Glacy Ane percorreu a estrada durante sete dias em camioneta cabine du-
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pla, acompanhada de outros técnicos da UFAM, colheu informações e rea-
lizou entrevistas com indígenas na área de influência do projeto.

Foi realizado estudo antropológico principalmente sobre a etnia 
Mura, além dos Apurinã, mesmo que preliminar e sucinto, com o propósito 
de caracterizar etnograficamente os grupos indígenas. E, dentro do possí-
vel, recuperar a trajetória histórica desses indígenas na Amazônia. 

Com base na literatura antropológica, foi importante reconhecer o 
fenômeno de emergência de identidades indígenas até então “esquecidas” na 
Amazônia, como o caso dos Mura. Era de se esperar, que os Mura se torna-
riam mais conhecidos na fase de restauração asfáltica da estrada. E, sobretu-
do, durante o funcionamento da rodovia, considerando contatos estabeleci-
dos entre trabalhadores contratados para as obras de recuperação e manu-
tenção da rodovia, bem como frentes migratórias e fluxo de veículos na área.

Nesses termos, o que se poderia inferir sobre a área ocupada por po-
pulações indígenas nos municípios de Autazes, Careiro Castanho, Manico-
ré, Manaquiri, Humaitá e Porto Velho, face à proposta inicial do Ministério 
dos Transportes/ DENIT, que contemplava a restauração asfáltica da BR 
319, foi que a área de influência do projeto correspondia à Bacia Hidrográ-
fica do Rio Madeira, margem esquerda e sistemas hídricos adjacentes. Mas, 
por outro lado, cada localidade demandaria estudo específico para as po-
pulações indígenas, envolvendo situações de “fronteira” étnica ou contato.

Assim, procedeu-se a identificação e caracterização das localidades 
indígenas com suas respectivas etnias, definição de impactos diretos e in-
diretos nas fases de recuperação e operação da estrada. Além de diretrizes 
gerais para um Programa de monitoramento, que contemplasse medidas 
mitigadoras e compensatórias relativas aos impactos identificados.

4.4.4 Movimento Indígena

A constituição de 1988 apresentou um avanço em relação aos direi-
tos dos povos indígenas. Até então, a condição do indígena era de absoluta 
tutela perante o Estado. A partir da Carta Magna, esses povos adquiriram o 
direito de “autodemarcação” de suas terras e de constituição de “organiza-
ções indígenas”, voltadas não somente para demarcação e defesa das terras 
indígenas, como também definição de políticas de saúde, educação, valori-
zação do patrimônio cultural e ações de etnodesenvovimento.

Por outro lado, a Declaração dos Direitos dos Povos Indígenas das 
Nações Unidas, “[...] apresentada pela subcomissão das Nações Unidas para 
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as minorias, em agosto de 1994”, proclamava o “[...] direito dos povos in-
dígenas à autodeterminação”. Neste caso, tratava-se dos povos indígenas 
terem plena liberdade de “[...] estabelecer livremente o seu status político e 
prosseguir livremente o seu desenvolvimento econômico, social e cultural 
(art. 3°)”. No campo político, o “princípio da autodeterminação” conferia 
“[...] a estes povos o direito de autonomia ou de autogoverno”, sobre “assun-
tos internos e locais”, inclusive direito para controlar “[...] atividades sociais, 
culturais e econômicas (art. 31°)” (GHAI, 2003, p. 570).

Com base nessa conjuntura social e política, surgiram as organiza-
ções indígenas, que se consolidaram no cenário brasileiro. A Coordenação 
das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira (COIAB) com sede 
em Manaus, estado do Amazonas, foi fundada em 1989 e constituiu um 
exemplo da capacidade de organização política dos povos indígenas da 
Amazônia. A COIAB congregava nove estados da Amazônia brasileira e 
foi referência para a criação de novas organizações indígenas. Entre as suas 
atribuições, destaca-se a definição de ações para a área de saúde e educação, 
além de programas ambientais e de valorização da cultura indígena.

Em 1990, no município de Autazes, foi criado o Conselho Indíge-
na Mura (CIM) que visava apoiar as reivindicações políticas dessa etnia, 
principalmente no que diz respeito às demarcações de terras indígenas e 
afirmação da identidade Mura. Ao longo dos anos, o CIM passou por mu-
danças, no que se refere aos seus dirigentes, representatividade e interesses 
divergentes das lideranças. A maior participação dos Mura, entretanto, cor-
respondia às áreas localizadas no município de Autazes. 

Para efeitos deste texto, caberia mencionar uma entrevista realiza-
da em 11/10/2005, na sede da FUNAI em Humaitá, com o Sr. Josué Sate-
rê–Mawé, presidente da Coordenação das Uniões dos Povos Indígenas de 
Rondônia (CUNPIR), sul do Amazonas e noroeste do Mato Grosso, onde 
consta o posicionamento pessoal desta liderança sobre a recuperação asfál-
tica da BR 319. Nas palavras de Josué (2005), o funcionamento da estrada 
seria “muito bom”, 

[...] porque pelo menos o governo vai ver que tá 
todo mundo ouvindo as populações indígenas, ou-
vindo os caboclos, os ribeirinhos, cada um vai dar 
sua opinião, é muito importante ter uma BR toda 
pavimentada pra escoamento dos produtos dos pa-
rentes (informação verbal)2. 

Por outro lado, também foram destacados pontos negativos pelo 
2 Entrevista concedida por Sr. Josué Saterê-Mawé, em Humaitá-AM, em 11 out. 2005.
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presidente da CUNPIR, quando disse que 

[...] a migração pode atingir todos nós, invadir nos-
sas áreas indígenas, porque a BR está aí próxima, 
isso aí é o ponto negativo, que a gente tem o maior 
medo, de haver essa invasão de colonos, porque em 
Rondônia não tem mais espaço pra eles, estão tudo 
vindo pra cá, pro sul do Amazonas (informação 
verbal)3.

Diante desse quadro, a perspectiva das organizações indígenas era 
de reconhecer a importância da BR 319, mas sem necessariamente perder 
a consciência de que a pressão de fluxos migratórios, sobre as terras indí-
genas, se tornaria um problema real. Mesmo que  distantes da estrada, os 
migrantes poderiam chegar as terras utilizando os rios.

Além desse contato potencial com fluxos migratórios, o quadro de 
assistência à saúde dos indígenas ainda dependia de ações mais efetivas por 
parte das organizações indígenas, quanto à gestão dos recursos alocados pelo 
Ministério da Saúde, via Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEIs).

No relatório do DSEI/Manaus de morbi-mortalidade, referente ao 
ano de 2004, abrangendo 15 municípios, entre os quais, Autazes, Manicoré, 
Manaquiri e Careiro Castanho, constantes na área de influência do projeto 
da BR 319, e tendo a etnia Mura como numericamente mais representativa 
entre as demais etnias (Munduruku, Apurinã, entre outras), se identificou 
situações de desnutrição de crianças menores de cinco anos (368 casos) 
e três óbitos em menor de ano, dificuldades em treinamento e fixação de 
pessoal de saúde nas áreas indígenas, baixa cobertura das crianças em quase 
todas as vacinas, doenças do aparelho respiratório e infecto-parasitárias. 
Apenas 14 % da população do Distrito tinha sistema de abastecimento de 
água. Quanto à mortalidade, as principais causas eram afecções perinatais, 
causas externas (afogamento, entre outras) e doenças respiratórias.

Assim, justificava-se manter a presença de programas de saúde do 
Estado e de outras políticas públicas para as populações indígenas na área 
de influência da BR 319, bem como propugnar por uma maior eficiência na 
alocação desses serviços comunitários, condição primária para fortaleci-
mento físico e social dessas populações. Esses problemas seriam agravados, 
por ocasião do contato estabelecido com não indígenas durante a recons-
trução e funcionamento da estrada.

3 Ibid.
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4.4.5 Impactos ambientais relacionados às populações indígenas

No levantamento dos principais impactos às populações indígenas, 
na área de influência do projeto de restauração asfáltica da BR 319, várias 
situações foram identificadas, que se apresentam listadas e brevemente co-
mentadas.

Impactos diretos. Atração de indígenas para o canteiro de obras e as 
cidades de Careiro Castanho e Humaitá, contribuindo para um processo de 
“caboclização” e perda da identidade desses indígenas, que vivenciavam um 
processo importante de afirmação étnica.

Aumento da pressão sobre os recursos naturais existentes em terras 
indígenas e áreas contíguas, como madeiras, caça e pesca, tendo em vista 
a migração e fluxo pela estrada de não indígenas. Acesso dessas popula-
ções para as áreas indígenas utilizando hidrovias, como por exemplo, o rio 
Tupana e Igarapé Açu, que ao longo do tempo tornar-se-iam verdadeiros 
corredores de passagem para pessoas de fora da área.

Estabelecimento de relações interétnicas não desejáveis, entre indí-
genas e não índios, em função da mobilidade dos indígenas da Amazônia.  
Alteração nos padrões culturais das populações indígenas, influenciadas 
por novos hábitos e consumos culturais existentes nas cidades.

Desarticulação do movimento indígena de Autazes e Humaitá, que 
à época se encontrava em processo de expansão, como decorrência dos im-
pactos diretos do projeto nas diferentes aldeias.

Redução dos territórios de caça, tendo em vista a construção e 
funcionamento da estrada, já que a caça seria afugentada com a eventual 
derrubada da mata ou em função do próprio fluxo rodoviário, buscando o 
confinamento em outras áreas de floresta.

Impactos indiretos. Recrudescimento de uma imagem negativa de 
índio fomentada pela população das cidades, tendo em vista o impacto de 
um grande projeto em termos de desenvolvimento econômico. Aumento da 
demanda e concorrência por serviços públicos, referentes à saúde, educa-
ção, saneamento básico, entre outros. 
4.4.6 Medidas compensatórias e mitigadoras

Medidas compensatórias. Proteção e indenização às populações 
indígenas de eventuais danos incidentes sobre terras de sua propriedade. 
Demarcação de terras indígenas ainda em processo de reconhecimento e/
ou contestação. Disposição dos órgãos públicos para identificação de novas 
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terras indígenas, considerando um fato relevante à época, de emergência da 
identidade étnica Mura.

Medidas mitigadoras. Fortalecimento das organizações indígenas, 
em especial o Conselho Indígena Mura e Coordenação das Uniões dos 
Povos Indígenas de Rondônia (CUNPIR), sul do Amazonas e noroeste do 
Mato Grosso. Financiamento de um Programa de monitoramento dos im-
pactos ambientais, coordenado por instituição de pesquisa e ensino, na fase 
de construção e operação da estrada BR 319. Esse programa envolveria es-
tudos antropológicos, identificação, caracterização e implantação de alter-
nativas de etnodesenvolvimento para as populações indígenas. 

Todas as considerações feitas neste estudo preliminar de impac-
to ambiental, sobre as populações indígenas dos municípios de Autazes, 
Careiro Castanho, Manicoré, Manaquiri e Humaitá, resultaram em pro-
posições gerais que mereceriam aprofundamento, considerando a visão de 
membros das organizações indígenas como a COIAB, a CUNPIR e outras 
mais. Assim, se poderia chegar a um pacto social, que contemplasse a inte-
gridade das populações indígenas, diante das frentes de expansão de fron-
teiras na Amazônia.

 Mais de uma década depois, quase uma década e meia, da época 
em que realizamos esse estudo, a estrada ainda não se encontra asfaltada, 
com exceção de alguns trechos. Neste caso, para quem sai de Manaus (AM), 
após cruzar o rio Solimões de balsa, da cidade do Careiro da Várzea ao Ca-
reiro Castanho. E no sentido contrário, para quem sai de Porto Velho (RO), 
desta cidade pode percorrer a rodovia em asfalto até a cidade de Humaitá 
(AM). Para um trecho de quase 800 quilômetros de estrada, ainda falta as-
falto e recuperação de pontes e barreiras em mais da metade do percurso. 
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N os primeiros meses em que cheguei à Manaus, 
tive oportunidade de brincar nos bois-bumbás 
de Parintins. Não imaginava a dimensão desta 
“brincadeira” e do Festival Folclórico que viria a 
conhecer em junho de 1991. Os primeiros conta-
tos com os bois-bumbás ocorreram em março na 
capital, acompanhando os “ensaios” do boi Capri-
choso na antiga TVlândia, local destinado à re-

5 Bois-Bumbás

creação das famílias manauaras.  Existia na TVlândia uma área 
de piscinas, quadras de esportes, bares, kartódromo e outras 
instalações, que eram adaptadas para receber uma multidão 
de frequentadores nos ensaios de sábado à noite, cuja festa se 
prolongava até altas horas da madrugada de domingo. Hoje, no 
local se encontra um centro de compras. O Garantido utilizava 
para os ensaios a quadra da Escola de Samba Aparecida. Aos do-
mingos, por volta das dezesseis horas, brincantes começavam a 
chegar à quadra e cedo da noite o espaço já se encontrava lotado. 
Neste caso, a festa permanecia animada até as primeiras horas 
da madrugada de segunda-feira. Para quem tinha acompanhado 
os festivais de música nativa do Rio Grande do Sul, o Festival de 
Parintins se mostrou um excelente evento para estudo.

5.1 Os Bois-Bumbás de Parintins

Em junho de 1991, realizei a minha primeira viagem ao 
Festival Folclórico de Parintins. Recebi um pequeno financia-
mento da FUA e contava com a possibilidade de ficar hospe-
dado no campus avançado da Universidade, recentemente im-
plantado na cidade. As mesmas instalações foram utilizadas no 
passado pelo antigo Projeto Rondon, coordenado pela Pontifícia 
Universidade Católica do Rio Grande do Sul. 

No embarque do Porto de Manaus, “para um marinheiro 
de primeira viagem, que resolveu se aventurar pelos rios da re-
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gião e conhecer uma festa em plena floresta amazônica, ficou a lição de que 
havia muito a aprender sobre a Amazônia, os seres naturais e a sua gente”:

A começar pelo horário de embarque, que estava 
previsto para as duas horas da tarde do dia 27 de 
junho de 1991, embora o barco somente tenha par-
tido às cinco horas da tarde, situação perfeitamen-
te normal para um clima de festa que já começava 
em Manaus. Havia reservado um camarote com 
ventilador no barco General Osório III, para des-
cansar em cama-beliche e acondicionar as minhas 
bagagens em local reservado, sem precisar utilizar 
o saguão do barco onde fica a maioria dos viajantes, 
alojados em redes suspensas em treliças fixadas no 
teto da embarcação. Além de minha espera em vão 
para embarcar no horário, vivenciei o risco de ficar 
sem o tal camarote simplesmente porque o barco 
estava completamente lotado, e qualquer controle 
sobre reservas se tornara impossível. Para encurtar 
a história, terminei dividindo o espaço de um ca-
marote com o comandante da embarcação, que se 
mostrou solícito aos propósitos de um professor da 
Universidade do Amazonas interessado em estudar 
o ‘boi’ de Parintins. Com o barco em movimento, 
afastando-se lentamente do Porto de Manaus, tem-
-se o alívio imediato do calor de quase quarenta 
graus, graças à brisa que varre de fora a fora a em-
barcação. Quanto aos ‘brincantes’, o que menos se 
faz em uma viagem festiva como essa é dormir, pois 
o pessoal é muito animado e as rivalidades entre 
Garantido e Caprichoso já ficam evidentes no con-
texto do próprio barco, mas nunca são levadas tão 
a sério, pois também é divertido cantar e dançar a 
música do outro boi. (BRAGA, 2002, p. 16-17).

Na viagem de barco, percebi que a sensação de tempo era bem di-
ferente do que estava acostumado no Sul do Brasil. No barco não adianta 
ter pressa, não tem para onde sair, as conversas se tornam mais facilitadas e 
ajudam a passar o tempo, além da leitura e alguma outra diversão. Quando 
se esta na embarcação, as margens dos rios constituem sempre novidade, 
para se observar as atividades da várzea, algum povoado e finalmente a ci-
dade e o porto de chegada. Lembro quando nos aproximamos da cidade:
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Chegamos a Parintins às onze horas da manhã, com 
o Porto da ‘Ilha Tupinambarana’ repleto de embar-
cações, de onde se avistavam fitas coloridas azuis e 
vermelhas e uma multidão tão animada quanto os 
passageiros que desembarcavam do ‘General Osó-
rio III’; [...] A cor vermelha refere-se ao Boi-Bumbá 
Garantido, a cor azul é a do Boi-Bumbá Caprichoso. 
Ao pisar na Ilha, aqueles visitantes que ainda não 
tem simpatia por um dos bois são visualmente pro-
vocados a se definir por um ou outro bumbá. (BRA-
GA, 2002, p. 23).

O interesse pela pesquisa se tornou crescente, assumi a minha pre-
ferência pelo boi-bumbá Garantido, o que me fez voltar a Parintins em 
1992 para assistir novamente o festival. Anos depois, escolhi este tema para 
projeto de doutoramento na USP, com início em março de 1997. Voltei a 
campo nesse mesmo ano e nos anos subsequentes, em 1998 e 1999, que 
corresponderam ao período de maior efervescência do evento. Na verda-
de, acompanhei durante dez anos as transformações culturais promovidas 
pelos bois-bumbás de Parintins, de 1990 a 1999. Descobri tratar-se de uma 
brincadeira muito antiga, que os participantes e organizadores dos bois-
-bumbás dizem ter começado em 1913:

Sobre o brincar de Boi-Bumbá em Parintins, os 
depoimentos dos participantes da festa referem-se 
ao fato de ser algo muito antigo; [...] um grupo de 
pessoas representando personagens ou figuras do 
Boi-bumbá saíam pelas ruas da cidade, festejando 
nas casas dos mais abastados a encenação da ven-
da da língua do boi. Esta constava do seguinte: em 
troca de representação da matança do boi, o dono 
da casa compraria a língua do suposto animal, ou 
seja, retribuiria a dádiva com uma importância em 
dinheiro dada aos brincantes. Na ocasião, o grupo 
de figuras era composto pelo Pai Francisco (peão 
de fazenda), Catirina (mulher gestante, esposa de 
Pai Francisco), Amo ou Amo do boi (dono do ani-
mal), Vaqueiro (figura que denuncia Pai Francisco 
ao Amo, responsabilizando-o pela morte do boi), 
índios guerreiros e seu Tuchaua (chefe político), pa-
dre, pajé (curandeiro e chefe religioso indígena) e 
lamparineiros (responsáveis pela iluminação do tra-
jeto percorrido pelos brincantes, no tempo em que 
não havia luz elétrica). A encenação do brinquedo 
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era acompanhada com batidas de tambor, palmi-
nhas (nome dado às matracas) e cantos de toadas. 
Como os brincantes ganhavam o espaço público, 
não raro os bois-bumbás se defrontavam, muitas 
vezes generalizando o confronto em brigas de rua e 
acusações mútuas. Ao que tudo indica, a preferên-
cia dos Parintinenses foi sendo repartida ao longo 
do século entre Garantido e Caprichoso, criando 
uma verdadeira genealogia familiar e simpatia a este 
ou aquele boi. (BRAGA, 2001, p. 26-27).     

O evento adquiriu desde as minhas primeiras observações a di-
mensão de espetáculo, de “boi de rua” a “boi de arena”, mas sem perder a 
estrutura narrativa, que remete a estória do boi e sua relação com outros 
personagens: 

Quanto à representação dramática do Boi-Bumbá, 
numa narrativa sumária dada pelos participantes, 
trata-se do seguinte: Catirina, estando gestante, tem 
desejo de comer a língua do boi. Pai Francisco, seu 
marido, fica desesperado e resolve matar o boi do 
dono da fazenda, que no brinquedo é denominado 
o Amo do boi. Pai Francisco, após matar o animal, 
foge para o mato. Um dos vaqueiros da fazenda 
denuncia o ocorrido para o Amo que, revoltado, 
resolve ir à caça de Pai Francisco. Para perseguí-lo, 
o Amo chama os índios guerreiros e seu Tuchaua. 
Antes da perseguição, os índios são batizados pelo 
padre, que é chamado pelo dono do boi. Os índios 
trazem Pai Francisco amarrado e o Amo exige seu 
boi de volta. As súplicas de Pai Francisco e suas ex-
plicações de nada adiantam. Sob ameaça, ele resolve 
chamar o pajé para ajudá-lo a curar o boi. O pajé 
ensina o processo de cura, que consiste em dar um 
espirro no rabo do boi. Pai Francisco faz o que lhe 
foi ensinado e o boi dá o seu urro, demonstrando 
que está vivo. A partir daí, a festa é geral e todos 
comemoram com danças, comida e bebida (Sau-
nier, 1989). Deve-se salientar que esta narrativa tem 
permanecido na memória dos brincantes e servido 
de armação da festa folclórica atual. O Festival Fol-
clórico, hoje, incorporou muitas novidades na apre-
sentação dos bumbás, mas não alterou esse núcleo 
narrativo que ainda conserva os mesmos elementos 
de sua versão original. (BRAGA, 2002, p. 27-28).
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Hoje, os bois-bumbás produzem a cada ano um grande evento em 
Parintins. O pajé e o “ritual”, a cunhã poranga, a rainha do folclore, a va-
queirada, as estruturas de alegoria constituem os principais momentos das 
apresentações dos bois na arena, além das evoluções do próprio “boi de 
pano”. Ainda tem curso uma representação dos indígenas em tribos de dan-
çarinos, nem sempre ancorada na realidade social e mais com propósitos 
artísticos. Incorporou-se à festa, um discurso em defesa da Amazônia, in-
cluindo aspectos da cultura regional, os rios, florestas e outros atributos 
mais. Destaque-se a criatividade sempre renovada dos artistas parintinen-
ses, que inclusive vendem o seu trabalho para outras festas regionais, que 
adotaram o sentido de espetáculo dos bumbás, como o Sairé de Alter do 
Chão (PA), o Festival de Cirandas de Manacapuru (AM), o Festival Folcló-
rico de Fonte Boa (AM) e o Festival Folclórico do Amazonas. Há também 
participação de artistas no carnaval das Escolas de Samba de São Paulo e 
Rio de Janeiro, cujo diferencial é a expertise dos parintinenses na constru-
ção de alegorias com movimento articulado mecânico, conhecida no meio 
artístico dos grandes espetáculos populares.

Em Manaus os ensaios dos bois já não existem mais com o sentido 
que tinham no passado. A diminuição de publico em grande parte consti-
tuído por jovens, que participavam dos ensaios no início deste século, rea-
lizados na praça da apoteose do Sambódromo de Manaus, alternando aos 
sábados as apresentações de Garantido e Caprichoso, já apresentava declí-
nio e acabou desaparecendo. Em parte, porque surgiram novas alternativas 
de lazer na cidade, como casas de shows, forró, bares e shoppings centers. 
Mas também, o fato de que o interesse do público sobre os bumbás dimi-
nuiu em Manaus. Em pesquisa desenvolvida em 2002, sobre os ensaios nos 
“currais” realizados no sambódromo, identificamos algumas situações que 
merecem registro:

Pode-se dizer que os jovens têm participação ativa 
nos ensaios dos bois-bumbás de Parintins em Ma-
naus, enquanto torcedores ou simpatizantes dos 
bumbás, influenciando inclusive na reestruturação 
de um espaço físico que foi originalmente construí-
do para o Carnaval de Manaus. Por outro lado, os 
bumbás utilizam-se de diferentes estratégias com 
vistas a conquistar a simpatia desse público, atra-
vés de medidas como, por exemplo, a redução no 
valor do ingresso em algumas datas, a distribuição 
de convites através de rádios locais, a decoração do 
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curral renovada a cada final de semana, sobretudo a 
do palco, uso de fogos de artifício, etc. (FERREIRA; 
BRAGA, 2005, p. 153).  

Mesmo assim, os bumbás ainda continuam encantando parintinen-
ses e amazonenses. Nos ensaios dos bois nos currais da Ilha Tupinamba-
rana, nas imagens de televisão sobre o festival, transmitidas ao vivo para a 
região e em alguns anos a nível nacional. O que mais me impressiona nesta 
festa popular, é a capacidade de renovação do parintinense, de imprimir 
dinâmica cultural à festa ao longo do tempo, de estabelecer novos rumos e 
alternativas às brincadeiras de boi.

5.2 Bois-Bumbás de Manaus: brinquedo de São João

Em 2005 concorremos a um edital da Fundação Vila Lobos, órgão 
de cultura da Prefeitura Municipal de Manaus, “Pequenos projetos, gran-
des ideias”. Conseguimos aprovar um projeto para a produção de um vídeo 
sobre os bois-bumbás de Manaus. O recurso era limitado, apenas cobria 
despesas de custeio incluindo edição do vídeo, reprodução de cópias e ajuda 
de custo para a equipe.

Quando pensei em concorrer ao edital, levei em conta o fato de pos-
suir um material de pesquisa razoável sobre festas na Amazônia, sobretudo 
no Estado do Amazonas, incluindo os bois-bumbás e grupos folclóricos 
que se apresentavam anualmente no Festival Folclórico do Amazonas. Esse 
material de pesquisa, constituído de fontes primárias como jornais, foto-
grafias, entrevistas, poderia ser utilizado desde que complementado com 
gravações de vídeo, sobre apresentações dos bois de Manaus e entrevistas 
com pessoas da cidade.

A equipe de trabalho foi constituída em sua maioria por alunos de 
cursos de graduação da UFAM, sob minha coordenação: Hueliton Ferreira 
do curso de Geografia, que me auxiliou na pesquisa; Sávio Stoco, do Curso 
de Comunicação Social, que ficou responsável pela animação de abertura 
do vídeo, utilizando a técnica do “stop motion”; Erick Nakanome do curso 
de artes, encarregado da confecção de pequenos bonecos e cenário para a 
animação; e, Danilo Eglê, do Curso de Comunicação Social, que se ocupou 
das filmagens e edição do material, com a minha direção.

O vídeo foi pensado inicialmente para atender a um público infanto-
-juvenil, por isso que optamos pela abertura com a técnica do “stop motion”, 
ilustrando com bonecos o tema da “morte e ressurreição do boi”. Mas, com 
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o material que reunimos, a produção ficou com duração de vinte e cinco 
minutos, resultando em um vídeo voltado para o público em geral.

Em 2006, inscrevemos o vídeo em um concurso da Associação Bra-
sileira de Antropologia, o Prêmio Pierre Verger da ABA, que contempla ví-
deos etnográficos.  Para a nossa surpresa, o vídeo “Bois-bumbás de Manaus 
– brinquedo de São João” foi agraciado com Menção Honrosa no concurso. 
No ano seguinte, conseguimos apoio da Prefeitura Municipal de Manaus, 
para reprodução de mil cópias do vídeo. A maior parte das cópias foi distri-
buída gratuitamente para escolas de Manaus.

Essa experiência foi muito gratificante, pois nunca havia cogitado 
em produzir um vídeo sobre festa popular. Acabei aprendendo a trabalhar 
com vídeo e tive sorte em contar com o auxílio de alunos muito talentosos. 
Hoje, os alunos mencionados são funcionários públicos de órgãos concei-
tuados, como o ICMBIO e UFAM, além de terem conquistado formação na 
pós-graduação.  
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As questões teóricas e o método etnográfico de pesquisa 
começaram a fazer mais sentido para mim, quando visualizei as 
festas populares na perspectiva de Mauss (1974) enquanto “fato 
social total”. Sem desconsiderar também aspectos culturais que 
adquirissem relevância no estudo de eventos, como a música, 
a dança, os cantos, entre outros. Na verdade, a estrutura social 
subjacente às festas populares, deveria possibilitar ao pesquisa-
dor ler as múltiplas dimensões de realidades articuladas ao fe-
nômeno festivo, como bem lembra Mauss: econômica, religiosa, 
jurídica, estética, morfológica e etc.
 
6.1 Festas religiosas e populares

A festa entendida na perspectiva maussiana de “fato so-
cial total”, ajudou muito em meu estudo dos Bois-bumbás de Pa-
rintins, a partir do momento em que a pesquisa adquiriu feição 
de projeto de Tese de Doutorado desenvolvido na Universidade 
de São Paulo:
  

Em termos de organização social, a fes-
ta de Parintins foi visualizada enquan-
to Potlach ou prestação total, segundo 
Marcel Mauss (1974), ou seja, um fato 
social total, representado pela disputa 
dos bois-bumbás Garantido e Capri-
choso, que invidam esforços em dons 

Q uando me interessei pelo estudo das festas popu-
lares, a princípio, os “Festivais de Canção Nati-
va do Rio Grande do Sul”, se tratava de um tema 
pouco comum nas investigações das ciências hu-
manas, incluindo a antropologia. Havia a conota-
ção de um estudo pouco sério, para muitas pes-
soas algo apenas voltado para o interesse pessoal 
do pesquisador. 

6 Festas na Amazônia
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e contra-dons com vistas à conquista do título de 
melhor do Festival, ao mesmo tempo, que a fes-
ta permite aos brincantes parintinenses ampliar o 
círculo de relações sociais, conferindo visibilidade 
ao município, estabelecendo alianças matrilocais e 
de afinidade, e carreando recursos econômicos de 
modo progressivo para Parintins. [...] É nessa pers-
pectiva que o evento se conjuga ao mito e rito, en-
quanto jogo, para a emoção dos torcedores que se 
deslocam anualmente para Parintins, vindos, sobre-
tudo, de Manaus, como também dos simpatizantes 
dos bumbás que moram em Parintins, onde o pra-
zer maior é torcer pelo boi do coração (Garantido) 
ou pelo diamante negro (Caprichoso). Mas também 
os bumbás se apresentam como rito de passagem de 
adolescentes masculinos e femininos à vida adulta, 
mediante a iniciação no trabalho artístico dos gal-
pões, ou através de alianças exogâmicas matrilocais 
e de afinidade com os visitantes queridos, que che-
gam à cidade para o Festival e nela permanecem 
durante alguns dias. O evento também se configura 
em rito sazonal, quando assinala anualmente o ve-
rão amazônico, a época mais favorável ao caboclo 
parintinense, marcando no dia 24 de junho, data do 
nascimento de São João, o início das festividades na 
Ilha Tupinambarana, que se prolongam até o dia 30 
do mesmo mês. Em meados do mês de julho o boi 
foge, para voltar novamente no próximo ano e lem-
brar a todos a chegada do solstício de verão. (BRA-
GA, 2002, p. 459; 461).    

 
No Estado do Amazonas, o Festival Folclórico de Parintins se tor-

nou uma referência importante para o estudo das festas populares, conside-
rando o interesse pela vitória no festival, mas também a dinâmica cultural 
investida no evento capaz de por em movimento várias instâncias da vida 
social parintinense e regional. 

Outros eventos foram influenciados por esta festa, adotando o ca-
ráter competitivo dos bumbás, com a construção de equipamentos urba-
nos monumentais para receber grandes espetáculos, estruturas de alegoria 
incorporadas às apresentações, composição e execução de músicas para 
fundamentação das apresentações artísticas. É o que se pode ver em várias 
festas na Amazônia, como o Sairé em Alter do Chão (PA), na disputa en-
tre os botos Cor-de-rosa e Tucuxi, o Festival de Cirandas de Manacapuru 
(AM), com as Cirandas Guerreiros Mura, Flor Matizada e Tradicional, o 
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Festival Folclórico de Fonte Boa com os bois-bumbás Corajoso e Tira Pro-
sa, o Festival Folclórico do Amazonas, incluindo os bois-bumbás Brilhante, 
Garanhão, Tira Prosa, entre outros de Manaus,  que se apresentam anual-
mente na cidade.

Uma incursão em festas da Amazônia que tive oportunidade de es-
tudar depois dos bois-bumbás de Parintins, ampliou bastante os meus ho-
rizontes antropológicos.  Foram reunidas informações bibliográficas, etno-
gráficas resultantes de trabalho de campo e consulta a fontes documentais 
sobre festas religiosas e populares do Estado do Amazonas, Pará e Amapá. 
Para isso, foram desenvolvidos dois projetos de pesquisa com financiamen-
to da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (2004-2006; 
2009-2011), dois do Conselho Nacional de Pesquisas (2006-2008; 2009-
2011) e um da Secretaria de Cultura do Estado do Amazonas (2009).

Os eventos estudados foram os seguintes: Estado do Amazonas – 
município de Itacoatiara, Festa de Nossa Senhora do Rosário e Festa do 
Divino Espírito Santo no bairro da Colônia; município de Parintins, Festa 
de Nossa Senhora do Carmo e Festival de Pastorinhas; município de Ma-
nacapuru, Festival de Cirandas e Festa de Santo Antônio do bairro da Terra 
Preta; município de Borba, Festa de Santo Antônio de Borba; município de 
Manaus, Festival Folclórico do Amazonas e Festa de São Benedito do bairro 
da Praça 14 de janeiro; Estado do Amapá – município de Macapá, Festa 
do Divino Espírito Santo no bairro do Laguinho e Festival do Marabaixo; 
Estado do Pará – município de Santarém (Subprefeitura de Alter do Chão), 
Festa do Saíré. 

Nessas pesquisas de “festas amazônicas”, procurou-se estudar as prá-
ticas culturais de populações urbanas mestiças ou “caboclas”, com “amál-
gama” cultural indígena, de afrodescendentes e de colonização europeia. 
Com base em registros históricos, encontrados na literatura de época e da-
dos coletados em pesquisas antropológicas de campo, durante a realização 
dos eventos. Optou-se pelo termo “amálgama”, no sentido empregado por 
Galvão em “Santos e Visagens” (1955), onde o autor reconhece elementos 
culturais indígenas, europeus e em menor importância de afrodescendentes 
na composição de expressões religiosas, como a Festa de São Benedito e de 
Santo Antônio em Itá ou Gurupá, no baixo Amazonas. Ao invés da fusão 
ou do simples reconhecimento de heranças culturais, Galvão identifica um 
processo de amalgamação das culturas amazônicas e brasileiras, reconhe-
cendo  diferenças e afirmações de pertença étnica.   
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A maioria das crenças não católicas do caboclo 
amazônico deriva do ancestral ameríndio. Foram, 
entretanto, modificadas e influenciadas no proces-
so de amalgamação com outras de origem ibérica 
e mesmo africanas. A integração dessas crenças no 
corpo da moderna religião do caboclo, não assu-
miu, porém, a forma de sincretismo que se obser-
va nos cultos afro-brasileiros de algumas regiões 
do país. Comparada às manifestações religiosas 
dos povos sul americanos em que predominou a 
influência espanhola, não se observa na religião 
do caboclo aquela íntima integração entre práticas 
católicas e indígenas, tão acentuada pelos diversos 
observadores. No vale do Amazonas, o pajé é um 
bom católico, mas ele não mistura suas práticas 
com aquelas da Igreja. A pajelança e o culto dos 
santos são distintos e servem a situações diferentes. 
Os santos protegem a comunidade e asseguram o 
bem estar geral. Seus favores e sua proteção obtêm-
-se através de promessas e orações que propiciam 
sua boa vontade. Contudo, existem fenômenos que 
escapam à alçada ou ao poder dos santos, assim a 
panema, o assombrado de bicho, o poder maligno 
do boto. Nestes casos somente o pajé, que dispõe de 
poderes e conhecimentos especiais é capaz de inter-
vir com sucesso. Embora as crenças e instituições 
religiosas e católicas e as de origem ameríndia sir-
vam a objetivos diferentes, elas se completam como 
partes integrantes de um mesmo sistema religioso. 
O caboclo das freguezias não as distingue como for-
ças opostas, para ele os santos e os bichos visagentos 
são entidades de um mesmo universo. (GALVÃO, 
1955, p. 6-7).

Nesse mesmo sentido, os eventos estudados foram concebidos como 
manifestações locais e regionais, fenômenos culturais de reafirmação de 
memórias e territorialidades, de protoidentidades amazônicas e brasileiras. 
As relações sociais estabelecidas entre protagonistas e outras pessoas envol-
vidas direta ou indiretamente nas festas, assumiram abrangência local en-
quanto espaços públicos da rua, do bairro ou de outras partes das cidades. 
Verificamos também que os eventos adquirirem visibilidade para além dos 
limites do espaço urbano, quando se trata de reconhecer neles uma potên-
cia cultural, para promoção de seus agentes e num sentido mais amplo da 
própria cidade. 
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Nos eventos estudados, para além dos interesses de Estado, de especi-
ficidades das cidades amazônicas anteriormente mencionadas, da maior ou 
menor participação do catolicismo oficial, se observava que as festas e cida-
des durante o período de realização dos eventos faziam referência de modo 
implícito ou explícito às “três raças”, índios, negros e brancos. Eu ousaria di-
zer, uma espécie de “síndrome de Macunaíma”, do herói sem caráter brasi-
leiro, não que seja despossuído de caráter, mas sim “tudo junto e misturado”. 

No meu entender, representações sobre indígenas, nas quais se põe 
em evidência algum topônimo de grupo histórico ou etnia, supostamente 
lembrados e encenados no âmbito dos próprios eventos. Por exemplo, os 
Manaós (Manaus), os Tucuju (Macapá), os Borari (Alter do Chão), os Mura 
(Borba), entre outros. Concebidos como indígenas “guerreiros” e “bravos”, 
que resistiram à colonização da Amazônia, mas não raro acabaram sendo 
dizimados e o que restou deles ficou no passado. Nessa visão, procura-se 
estabelecer uma identificação saudosista e romântica do “gentio” no âmbito 
das festas. Mas também idealizada e sem atentar para as contradições dos 
problemas indígenas na atualidade.

Por outro lado, não se fala em cultura de afrodescendentes, não raro 
camuflada nas estruturas musicais da música dos tambores, das festas de 
Marabaixo em Macapá, no Sairé de Alter do Chão ou nos Bois-Bumbás 
de Parintins e Manaus. Quanto à origem ibérica de muitas das festas de 
santos, o que se percebe é o quanto a colonização portuguesa na Amazônia 
se utilizou de um calendário festivo, para a missão evangelizadora na nova 
terra. Além da crença nos santos católicos, pode-se reconhecer um “ethos” 
civilizador do branco, que de diferentes formas se encontra nos eventos es-
tudados. A promessa, o ex-voto, a procura de respostas para situações de 
ordem individual em diferentes momentos históricos corroboram com a 
presença ibérica na Amazônia. 

Assim, reconhecemos uma característica importante da festa à 
brasileira e amazônica, tomando a ideia de Andrade (1982, p. 23) sobre 
as “danças dramáticas” do Brasil, ou seja, a aglutinação de canto, teatro, 
música e dança propriamente dita, para retratar e celebrar em nossas festas, 
de forma recorrente, o drama das três raças. Na verdade, o autor reconhece 
os dilemas de configuração de uma identidade nacional brasileira, em rela-
ção a outras nações, sem negar esse processo social e histórico, ao enfatizar 
que a nação brasileira não poderia ser pensada sem a “precariedade con-
temporânea” das três “correntes”, “[...] portuguesa, africana e ameríndia”. 
Pois, “[...] sempre é comovente verificar que apenas essas três bases étnicas 
o povo celebra secularmente em suas danças dramáticas”. 
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Com base nesta constatação, Andrade (1982, p. 31-32) enfatiza a re-
ligiosidade brasileira na formação das danças dramáticas, já que “[...] não 
é a profanidade do heroísmo, da coragem, dos feitos históricos, tradições 
e costumes raciais que provocou a fundação das danças dramáticas”, mas 
sim o fato de que “todas são de fundo religioso”. Esse “teatro folclórico”, que 
assim se constituiu, nasceu “[...] como imposição de grupos dominantes 
que, na celebração, ensinam por meio do mimetismo dramático a vida im-
perante dos espíritos, dos deuses”.        

Para Matta (1991) trata-se de uma “fábula das três raças”, que natu-
raliza heranças culturais, ao encobrir contradições históricas e étnicas na 
formação da sociedade brasileira. Quando se procura promover uma ima-
gem de índio, como o guerreiro vencido, idealização de ancestralidade e 
identificação romântica. Quanto ao negro, sobre o qual se percebe alguma 
influência cultural, acaba subsumido nas festas, por preconceito racial e ne-
gação de um patrimônio cultural. E, por fim, o branco, do ponto de vista ge-
nérico, que poderia ser o missionário, o senhor de engenho, os funcionários 
da Coroa portuguesa à época da Colônia, entre outros mais. Sujeitos que 
contribuíram para a formação de regras morais, comportamentos sociais 
e, inclusive, formas de sociabilidade características das festas à brasileira. 

Fry (2005, p. 233) enfatiza esse dilema das relações raciais no Brasil, 
ao vislumbrar a dificuldade de segmentos brasileiros para a promoção de 
uma consciência negra. Quando se trata de reconhecer traços diacríticos 
próprios de uma herança negra, que foram incorporados como símbolos 
da nacionalidade brasileira, tal como acontece com o samba, feijoada e a 
capoeira.

De acordo com Laplantine (1997), antes de afirmar sentimentos ex-
clusivos de pertencimento identitário, seria sugestivo entender as identida-
des com base em sua natureza híbrida ou “mestiça”, ou seja, “o não exclusi-
vamente português, nem somente indígena e negro dos brasileiros”. Dito de 
uma forma mais simples, todas essas influências, mas não exclusivamente 
uma delas. É isto que talvez dificulte a definição ou fixação, de traços ca-
racterísticos de uma cultura popular local, sem problematizar a condição 
híbrida das manifestações culturais.

De fato, essas manifestações culturais não ocorrem de modo isola-
do, mas enquanto partes de sistemas culturais, onde se incluem os eventos 
festivos, passíveis de observação e olhar antropológico. Assim, as festas ad-
quirem a feição de hibridismos culturais. Como já foi dito antes, constituem 
referência para ação e práticas de segmentos sociais, em alusão a afrodes-
cendentes, indígenas e brancos, de estarem ou não representados em um 
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patrimônio cultural imaterial brasileiro, em que pesem as contradições so-
ciais e históricas desse processo.

Em pesquisa de Mestrado concluída em 2017, sob minha orientação, 
no Programa de Pós Graduação Sociedade e Cultura da Amazônia da Uni-
versidade Federal do Amazonas (PPGSCA/UFAM), intitulada “Represen-
tação do indígena no Festival Folclórico de Parintins/Amazonas”, Maria de 
Lourdes Ferreira da Silva pesquisou a opinião dos indígenas Sateré-Maué, 
Escariana e Wai-Wai, que vivem na área urbana de Parintins, sobre a ima-
gem ou representação artística dos artistas parintinenses para o Festival. Na 
opinião dos indígenas entrevistados, os bois-bumbás “[...] deveriam manter 
sua origem negra e nordestina, pois embora relembre a sociedade da exis-
tência dos povos indígenas, concretamente em nada contribui com essas 
populações”, posto que só “[...] recebem mais preconceito dentro da própria 
localidade municipal.” (SILVA, 2017, p. 118). 

Em minha pesquisa realizada no bairro do Laguinho, em Macapá 
(AP), cuja origem do lugar remonta a meados do século passado, a partir 
da fixação de populações negras expropriadas de áreas centrais da cidade, 
com o desenvolvimento urbano de uma capital ao redor de 400 mil habitan-
tes, verificou-se que a ocupação do território teve importância na defesa de 
uma cultura negra no bairro. 

Para isso, os afrodescendentes realizavam procissão, devotada ao 
Espírito Santo, em festa promovida no mês de maio, percorrendo as prin-
cipais ruas e avenidas do bairro. Além disso, afixavam em locais visíveis do 
Laguinho próximo ao cemitério, versos e desenhos de personagens do Ma-
rabaixo, uma dança dramática, com toques de tambor em forma de caixa. 
Um desses versos, chamado de “ladrão”, dizia o seguinte:     
 

Aonde tu vais rapaz
Nesse caminho sozinho
Vou fazer minha morada
Lá nos campos do laguinho [...]

Adeus que eu já vou embora
É noite de São João
Coisa que eu nunca vi
Macaco comer feijão

(Marabaixo. Domínio público)

Assim, reiterando elementos culturais voltados para a fundação do 
bairro, que representava à época um lugar distante e sem recursos, as festas 
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marcam a resistência de afrodescendentes, que se mantêm em um espaço 
urbano valorizado, como dizem, “coisa que eu nunca vi macaco comer fei-
jão”. Por outras vias, encontramos as observações de Lefebvre (1991), tanto 
na perspectiva de um direito à cidade como no “desvio” desse direito, ou 
seja, a possibilidade de se apropriar ou fazer uso da cidade, mas também 
estabelecer diferenças, como condição de constituir e promover cidadania 
no contexto urbano. 

Dessa forma, visualizamos a importância da festa, para promoção da 
cultura e patrimônio imaterial popular em meio urbano, associada à própria 
dinâmica da cidade e a processos de inclusão de sujeitos de cultura popular. 
No meu entender, enquanto “interesse social difuso”, mas incorporando a 
“[...] qualidade de bem imaterial intangível, ou seja, um saber reunido há 
longa data e que resistiu às mudanças da sociedade.” (BRAGA, 2009, p. 73). 

Nesse caso, assumiria relevância a análise de dimensões de pa-
trimônio imaterial das festas, com base nas diretrizes do Decreto-Lei n° 
3551/2000 (IPHAN, 2006), que instituiu ações de inventário, tombamento 
e salvaguarda de bens do patrimônio imaterial no Brasil.

6.2 Manaus, Macapá e Alter do Chão

Como explicar na década de 2000, a existência de 180 grupos folcló-
ricos em Manaus, distribuídos em cinquenta e oito bairros da cidade. Como 
também, a forma como se vive o Festival Folclórico do Amazonas, realizado 
tradicionalmente no mês de junho, desde a década de cinquenta do século 
passado e, nos últimos tempos, com sede na arena do Centro Cultural dos 
Povos da Amazônia (CCPA), antiga Bola da Suframa. Viver a festa, no sen-
tido de uma prática cultural “absorvente”, envolvendo diferentes categorias 
de idade e de pessoas, em um grande arraial. Os grupos folclóricos de Ma-
naus assumem o festival como mais uma “casa” destinada ao folclore, além 
das casas dos inúmeros brincantes, que nos momentos que antecedem o 
festival se transformam em espaços de ensaios, de encontros, de feijoadas, 
churrascadas e peixadas, além de moradia.

Em Macapá, existiam à época de nossa pesquisa oito grupos de Ma-
rabaixo, que prestavam homenagem a diferentes santos ao longo do ano, 
São Benedito, Santa Maria, São José, São Tiago e em especial ao Divino Es-
pírito Santo. Conta-se, que essas comunidades negras que fazem as festas de 
Marabaixo, chegaram à região na segunda metade do século XVIII, vindas 
de Mazagão, no norte da África, a serviço de colonos portugueses. Funda-
ram Mazagão Velho e participaram inclusive da construção da Fortaleza de 
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São José de Macapá, em fins deste mesmo século. 
Quanto ao Marabaixo, conforme foi dito antes, as práticas popula-

res remontam a década de quarenta do século passado, com a expansão 
urbana da cidade e criação de bairros novos, como o bairro do Laguinho. 
O que não quer dizer, que o Marabaixo não existisse antes, mas adquiriu 
visibilidade com o crescimento de Macapá. As populações negras foram 
desalojadas da beira do rio Amazonas e tiveram de habitar, o que naquela 
época eram “campos”. 

Sobre o Sairé, a literatura apresenta referências desde a segunda me-
tade do século XVIII, com registro do jesuíta João Daniel, sobre um Sairé 
no baixo Amazonas. Pereira (1989) registra o Sairé no Alto Rio Negro, no 
Tapajós e em outras partes da Amazônia. Trata-se de um cortejo em alusão 
a Arca de Noé, enquanto triunfo eucarístico das trevas e das agruras do 
inverno. A “Saraipora” é a figura que tem a missão de levar adiante o semi-
círculo, que simboliza a arca, representada por uma mulher de idade mais 
avançada. Acompanham o cortejo em procissão, duas meninas, que segu-
ram as fitas do Sairé, grupo de tocadores de caixas, o Espanta Cão (espécie 
de bastão com guizos, obtendo-se o ritmo batendo no chão), rabeca, violão, 
e demais acompanhantes. 

O destino inicial do cortejo é à beira do rio, para apanhar dois mas-
tros, que no retorno serão erguidos na praça, um mastro dos homens e 
outro das mulheres. Os mastros devem estar fincados na praça, em dia an-
terior a derrubada. Segue-se à derrubada dos mastros, toda uma sequencia 
ritual, que se inicia com o oferecimento de tarubá aos presentes, bebida 
de mandioca fermentada. Depois, o quebra macaxeira, espécie de “roubo 
ritual” ou donativos compulsoriamente requisitados aos comerciantes de 
barracas localizadas na praça. A última parte do ritual corresponde à dança 
da Desfeiteira, entremeada com quadras de versos, que fazem com que os 
cantadores aceitem provocações mútuas e se estimule a assistência a partici-
par da brincadeira, quando se pode dizer certas verdades a um político local 
ou desafeto qualquer, sempre com ironia e muito humor. Esta seria a parte 
mais tradicional do Sairé. 

A dimensão de espetáculo, entretanto, alcançou autonomia pró-
pria a partir de 2001, na edição do I Festival do Sairé de Alter do Chão. 
Com a disputa dos botos “Cor de Rosa” e “Tucuxi”, pelo título de melhor 
do Festival, agremiações à semelhança do Festival Folclórico de Parintins, 
no Estado do Amazonas, com os bois-bumbás “Garantido” e “Capricho-
so”.  Da praça, portanto, a festa se ampliou para a arena de espetáculos, em 
evoluções artísticas dos botos, o carimbó como dança e música principal, e 
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a Amazônia enquanto motivo recorrente, representada em alegorias e co-
reografias no festival.

É nessa perspectiva, que se pode visualizar a cultura popular, em 
expressões locais de cidades como Manaus, Macapá e Alter do Chão. Pre-
ferimos concentrar as nossas atenções, no caso, em manifestações ditas fol-
clóricas, por reconhecer nelas memória, relações identitárias e mecanismos 
de mudança, que nos dizem muito sobre os seus próprios protagonistas.  

Sem dúvida, que as manifestações populares ou do povo denotariam 
um universo mais amplo, de muitas outras práticas urbanas, mas a ênfase 
nas “danças dramáticas”, para usar um termo de Andrade (1982), remete a 
questões de “longa duração”, que nos permitem dialogar com expressões da 
cultura popular brasileira. 

Reafirmamos o que dissemos antes, da colonização ibérica herda-
mos a religiosidade, certas danças e um ethos (percepção e comportamen-
to), que influenciou nosso modo de ser e estar de forma “educada”, em es-
paços ou domínios públicos, como também na intimidade de nossa casa. 
Do negro, tal como escreveram muitos folcloristas, herdamos a música dos 
tambores, mas também um “código do segredo”, como já apontara Bastide 
(1983), expresso na capoeira, no jongo e outras práticas alternativas de en-
frentamento dissimulado contra o branco, em substituição a uma oposição 
direta frente às forças antagônicas. Quanto ao índio, a figuração emblemáti-
ca e insubmissa, comparado às estátuas de “murta” na metáfora empregada 
por Castro (2002), quando se refere à catequese do gentio pelos missioná-
rios jesuítas no Brasil Colônia. Para este autor, a “ilusão da catequese” entre 
o gentio tomava como modelo os brancos, que, ao contrário dos indígenas, 
eram estátuas feitas de mármore, duras e resistentes, porém moldáveis e 
para todo o sempre. Uma figura ainda por estudar, a dos indígenas, com 
quem temos muito a aprender e entender o nível de sua participação histó-
rica nas manifestações de cultura popular, sobretudo na Amazônia.

Diante do exposto, quando se trata de discutir dimensões do patri-
mônio na cultura, no contexto das cidades acima evidenciadas, onde todo 
mundo tem opinião, sobretudo os que habitam uma mesma cidade, a gran-
de “casa”, não se deve esquecer que cultura é também signo de “inclusão 
social”. Inclusão de sujeitos e segmentos sociais que ainda se encontram à 
margem da cultura brasileira, mesmo que sejam agentes de manifestações 
culturais levadas a efeito nos eventos que produzem e participam. Por outro 
lado, o fato da maioria desses sujeitos morarem em uma mesma cidade, 
não quer dizer que a totalidade tenha acesso à cidadania, ou para usar uma 
expressão de Lefebvre (1991), que tenham assegurado o “direito à cidade”.



Sérgio Ivan Gil Braga  |109

Nos últimos anos, tem se redescoberto Manaus, identificando espa-
ços culturais característicos de uma herança negra, como o Seringal Mirim, 
a Praça 14, o Morro da Liberdade, os terreiros de batuque, candomblé e 
muitos grupos folclóricos desta cidade, fundados por negros maranhenses 
e paraenses. Quanto aos indígenas, ainda são escassas as informações sobre 
participação no âmbito da cultura popular, mas motivo de figuração e ca-
ricatura por grupos folclóricos de Manaus, em Cacetinhos e bois-bumbás, 
por exemplo, durante o Festival Folclórico do Amazonas. 

Macapá e Alter do Chão apresentam processos análogos. No pri-
meiro caso, descobre-se a importância cultural do Marabaixo, a tal ponto 
de promover um festival de grupos de Marabaixo em 2007, que reuniu oito 
grupos da cidade disputando o título de melhor do festival. Ocorre que, 
mesmo que os grupos tenham se interessado pela premiação, muito atrati-
va, diga-se de passagem, com prêmio de vinte mil reais ao primeiro coloca-
do, a ideia de evento com caráter competitivo não fazia parte da prática tra-
dicional dos afrodescendentes, e sim fruição, contato entre gerações, canto 
irônico e verdadeiro contido na letra de um “ladrão” (verso do Marabaixo) 
dirigido ao branco. Alter do Chão apresentava à época da pesquisa, além da 
parte religiosa e tradicional do Sairé, um Festival de Botos, que utilizava ale-
gorias, coreografias e tudo mais, com a finalidade de promover um “capital 
imagem” de cidade e atrair turistas de Santarém, Belém do Pará, Manaus e 
de municípios próximos. 

Em tais situações, as práticas tradicionais da cultura popular caracte-
rizam vestes novas e, ao mesmo tempo, assinalam permanências, que mere-
cem reconhecimento e estudo. Por outro lado, negros e indígenas perderam 
muito com a construção do Estado Nação, sob o signo de um patrimônio 
cultural comum, mas sem problematizar a formação da cultura brasileira e 
as diferenças étnicas e raciais.

Um caminho possível para se pensar a importância de grupos de 
cultura popular, que mantêm memória oral sobre a vida de pessoas em 
meio urbano, bem como sobre certos segmentos de identidade étnica, tal-
vez fosse tomá-los como “filhos da terra”, ou seja, reconstituir “topofilias” 
de tais segmentos sociais. Topofilias, enquanto sentimentos provocados por 
um determinado lugar, de medo ou prazer, que permitissem determinar 
“[...] valores humanos dos espaços de posse, dos espaços defendidos contra 
forças adversas, dos espaços amados.” (BACHELARD, 1993, p. 19). Inter-
pretação dos espaços produzidos culturalmente por grupos diversos, como 
a rua, o bairro e num sentido mais amplo a cidade, que ao longo do tempo 
acumularam história.  
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Num certo sentido, é o que propõe o Instituto de Patrimônio Histó-
rico e Artístico Nacional (IPHAN), com o Inventário Nacional de Referên-
cias Culturais (INRC), cuja finalidade em última instância, após identifica-
ção e tombamento, seria de restituir ou agregar visibilidade a determinados 
lugares característicos de práticas da cultura popular.   

As manifestações folclóricas ou da cultura popular, constituem um 
caminho interessante para se entender diferentes formas de apropriação 
simbólica de cidades, como Manaus, Macapá e Alter do Chão, que toma-
mos como exemplo neste texto. Assim, talvez reconheceríamos  cidades 
com muitos nomes, ou melhor, com múltiplos nomes, e aqui nos permitam 
algum “devaneio”, com possível fundo de razão e quiçá algumas sugestões 
de hipóteses de trabalho: a Praça 14 do boi Caprichoso e dos negros ma-
ranhenses ou manauaras, ou dos quilombolas urbanos de Manaus; a Ca-
choeirinha da Ciranda do Rui Araújo, do Binha ou Ciranda do Amor, mas 
também dos negros maranhenses, que ali chegaram em fins do século XIX; 
o Seringal Mirim habitado por negros maranhenses, que criaram o boi-
-bumbá Mina de Ouro, sem esquecer da casa de candomblé de pai Ribamar. 
Mas também o bairro do Laguinho ou o Marabaixo de Mestre Julião. A ilha 
encantada de Alter do Chão, a Praça do Sairé, entre outros nomes, de gen-
tes, de coisas culturais e de lugares enraizados nessas cidades.



formas de conhecimento oriundas do meio rural, que adquiriram 
importância na cidade, com aplicação em vários campos de 
conhecimento, como o artesanato, a medicina caseira, as danças, 
a música, as brincadeiras infantis, as crenças, etc. 

No meu entender, o termo cultura popular adquire rele-
vância no Brasil, a partir da década de sessenta do século pas-
sado, inclusive em oposição à ideia de folclore. A utilização do 
termo, cultura popular, implicaria uma crítica à ideia de folclore, 
ao trabalho dos folcloristas que estavam interessados, desde a dé-
cada de trinta do referido século, na identificação e análise das 
manifestações da cultura brasileira. Dois aspectos contribuiriam 
para esta crítica, a desconstrução de uma busca das origens, com 
viés Difusionista, e a suposta pureza dos fatos folclóricos. Os fol-
cloristas acreditavam que seria possível reconstituir o caminho 
de difusão das manifestações folclóricas, associando a um lugar 
de origem. E mais que isso, conservar nessa transmissão a “au-
tenticidade”, do que convencionaram chamar de fato folclórico 
ou folclore.

Lembre-se que o termo “folklore” surgiu na Inglaterra, 
em fins do século XIX, sugerido por William Thoms, à época 
da Revolução Industrial. Diante das transformações provocadas 
pela industrialização, cuja conjuntura internacional envolveu 
concentração urbana, migrações, divisão social do trabalho, libe-
ralismo econômico, etc. A ideia de folclore, cultura ou conheci-
mento do povo, representou algo característico dos estratos mais 

H á mais de três décadas tenho me interessado 
pelo estudo de manifestações da cultura 
popular. Procurando entender o sentido e as 
transformações características dessas expressões 
humanas, produzidas por segmentos sociais 
muitas vezes discriminados e alijados da história. 
No Brasil, em meados do século passado, 
utilizava-se o termo “folclore”, para dar conta de 

7 Cultura Popular
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baixos da sociedade de classes, não raro associado a migrantes que tiveram 
origem no meio rural. 

Williams (2011) diz que o sentido de cultura mudou com a Revo-
lução Industrial, sobretudo a partir do século XIX, quando foi associado à 
produção, a aquisição de conhecimentos quantificáveis, uma pessoa culta 
seria “alguém que se produz”, uma pessoa “industriosa”, de boas maneiras, 
detentora de conhecimento erudito obtido na leitura de obras escritas e li-
terárias, com acesso a bens de consumo. Antes, a noção de cultura estava 
associada a um processo natural, de cultivo do corpo e do espírito. Para 
o autor, a cultura na modernidade urbano industrial alcançou um campo 
autônomo para elaboração intelectual dos homens.

Por outro lado, quanto às culturas populares, deve-se relativizar 
muito, ampliar o sentido de cultura na contemporaneidade, conforme já 
foi dito, posto que para além da modernidade urbano industrial, ainda se 
encontram nas expressões populares elementos como tradição, oralidade, 
memória, transmissão de conhecimentos entre gerações, cujas práticas ou 
“habitus”, no sentido de “disposições incorporadas nos sujeitos”, estariam 
radicadas em um modo de vida do meio rural transposto para a cidade. 
Bourdieu (2009) utiliza o termo “histerese do habitus”, quando se refere a 
práticas corporais e sociais, que por motivos de adequação ou resistência a 
uma nova ordem social, podem reafirmar ou alterar padrões tradicionais de 
comportamento social.

Cultura popular, portanto, entendida como reminiscências de uma 
tradição agrária, que por diferentes caminhos chegaram à cidade e nela se 
transformaram. Costa (1999), em seus estudos sobre a Alfama, na cidade 
de Lisboa, Portugal, bairro que “vive sempre em festa” como dizem por lá, 
relata sobre uma “histerese do habitus” própria de sujeitos que vieram do 
campo ou tiveram antepassados próximos originários do meio rural e al-
deias portuguesas, cujas permanências culturais de certos modos de vida 
(como as relações de reciprocidade, a conversa descompromissada, a ajuda 
mútua, a sociabilidade festiva, a religiosidade, entre outras situações) foram 
resignificadas na cidade. 

Um exemplo interessante de “histerese do habitus”, em tempos de 
festas folclóricas juninas em Manaus, seria o “casamento na roça” das qua-
drilhas juninas, que remete atores e plateia para um contexto do meio rural, 
onde o casal de matutos teria muito pouco de cidade. Nas dramatizações 
que fazem, assumem dimensões do cômico e do grotesco no sentido de 
Bakhtin (1983), frente aos problemas sociais urbanos, em situações onde o 
suposto noivo assume uma condição homossexual e se mostra contrário ao 
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casamento, fato que constitui motivo de riso para a plateia. Mas também, o 
caso de uma quadrilha funk, que clama à assistência por uma cidade mais 
pacífica, posto que a grande maioria dos dançarinos era constituída de jo-
vens, que moravam em bairros na periferia da cidade e tinham experiências 
diretas com a violência e diferentes formas de injustiça social, portadores 
de um discurso que no espaço popular sugeria solidariedade e sociabilida-
de. Neste último caso, conforme Simmel (2006) relações estabelecidas entre 
aqueles que se veem como iguais. 

No Brasil, penso que já ultrapassamos certos reducionismos teóri-
cos, que procuravam associar cultura popular a cultura dos oprimidos ou 
das classes trabalhadoras. De fato, esses segmentos sociais incorporam e 
expressam cultura popular, mas para além da ideia de contracultura, que se 
opõe a uma cultura dominante ou “hegemônica”, como denominava Gra-
msci (1978), há a necessidade de identificar outras formas de conhecimen-
to, de afirmação política, desejo de mudança e artifícios de transmissão de 
saberes.

Já havia escrito antes, que “o conceito de cultura popular depreende-
-se de lugares e de épocas determinadas”. Vislumbrava também a “[...] ideia 
de fronteiras nacionais e de segmentos sociais com interesses difusos, en-
quanto referenciais para descrição e análise de manifestações populares.” 
(BRAGA, 2009, p. 7). O que me permitiu reconhecer universalidade e di-
versidade nas culturas populares, pois 

[...] pode-se falar de culturas populares brasileiras, 
portuguesas e de outras mais, [...] De natureza hí-
brida ou mestiça, de bricolage resultante de emprés-
timos e trocas, alternâncias de um erudito que pode 
virar popular e vice-versa[...]. (BRAGA, 2009, p. 7). 

Considero que o estudo das culturas populares pressupõe descrição 
etnográfica, inclusive com a possibilidade de utilizar descrições de folclo-
ristas. O que, neste último caso, implicaria em não desconsiderar o uso de 
material etnográfico reunido por folcloristas brasileiros ao longo do tempo, 
preciosos registros de época com minuciosas descrições de manifestações 
populares ditas “folclóricas”, desde que se empreendesse a crítica de tais 
fontes. Lembre-se, por exemplo, as contribuições de Mário de Andrade, 
Luís da Câmara Cascudo, Édison Carneiro, sobre o folclore brasileiro, ou 
de Mário Ypiranga Monteiro, no Amazonas, e de Vicente Salles, no Pará, de 
Jorge Dias e Jorge Veiga sobre o folclore de Portugal. Folcloristas que tam-
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bém assumiram a condição de historiadores, antropólogos e, num sentido 
mais amplo, de estudiosos da cultura popular nacional de um país e suas 
versões regionais.

Elias (1990, p. 25) reconheceu a importância das expressões popula-
res para a formação da nacionalidade na Alemanha, com o conceito “Kul-
tur”, a própria “consciência de uma nação”. Segundo o autor, uma Alema-
nha, “[...] que teve de buscar e constituir incessante e novamente suas fron-
teiras, tanto no sentido político como espiritual, e repetidas vezes perguntar 
a si mesma: qual é realmente nossa identidade?”; “[...] o que é realmente 
alemão?”. Esses questionamentos obtiveram resposta na valorização de uma 
literatura nacional de Goethe, nos contos populares dos irmãos Grimm, 
nos ensinamentos de sacerdotes e professores, principais intelectuais na 
época, uma “Kultur” ou ethos alemão tomando com referência expressões 
culturais populares. 

Gramsci (1978) atribuiu aos intelectuais a capacidade de traduzir as 
manifestações folclóricas e dentro do possível, transformar o que fosse con-
siderado “mau senso” em “bom senso”, ou seja, cultura popular e folclore, 
em cultura ou padrões socialmente aceitos em uma dada sociedade, toman-
do como referência, portanto, as classes populares e sua expressão cultural. 
Trata-se, neste caso, de reconhecer não somente a importância da cultura 
popular, como também do conteúdo político e transformativo dos segmen-
tos populares, diferentes vivências sociais, que se expressam na literatura, 
nas tradições orais, na arte pictórica, na música, na dança, etc.

Antes de se falar em produção, melhor dizer expressão, manifesta-
ção de cultura popular. No meu entender, ocorre uma confusão, ao se consi-
derar grandes eventos, que contam com artistas populares e participação de 
um grande público, como cultura popular. Uma tendência que adquire im-
portância crescente nos últimos tempos, sobretudo em shows musicais de 
artistas, onde se paga ingresso e conta-se com patrocinadores. Neste caso, 
o que se tem é um popular massivo, fabricado ou produzido com interes-
ses exclusivamente comerciais. E não cultura popular, enquanto reminis-
cências de uma tradição, não raro radicada no meio rural, espontaneidade 
na produção dos atores sociais, inventividade política no sentido de dar 
visibilidade a uma expressão cultural, que não se enquadra nos interesses 
comerciais de grandes produções.      

De fato, por exemplo, se os grupos folclóricos de Manaus, as escolas 
de samba do Rio de Janeiro, os Maracatus do Recife, as marchas de Lisboa 
(Portugal) à época das festas de Santo Antônio e tantas outras práticas de 
cultura popular dependessem de interesses comerciais ou de instituições 
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oficiais para colocarem a festa na rua, certamente estas práticas não exis-
tiriam mais. Justamente, porque aquele dinheiro prometido, quando vem, 
sempre chega tarde, existem mais situações contrárias do que favoráveis 
para botar o “bloco na rua”, mas enfim, a rua, o bairro, as pessoas, a cidade 
se for o caso entra em festa de qualquer forma. 

Santos (2007, p. 28-29) face aos reclames da modernidade atual, que 
se expressaria pela tensão entre formas de “emancipação social” e “regula-
ção”, sugere o que convencionou chamar de uma “sociologia das ausências”, 

[...] uma sociologia insurgente para tentar mostrar 
que o que não existe é produzido ativamente como 
não-existente, como uma alternativa não-crível, 
como uma alternativa descartável, invisível à reali-
dade hegemônica do mundo. 

O autor reconhece a importância de estudar 

[...] práticas sociais que estão baseadas em conhe-
cimentos populares, conhecimentos indígenas, co-
nhecimentos camponeses, conhecimentos urbanos, 
mas que são avaliados como importantes ou rigoro-
sos. (SANTOS,  2007, p. 29).

   
Demorou-se a reconhecer a importância dos mestres de cultura po-

pular no Brasil, a partir de legislação específica decretada no ano de 2000, 
que considerou objeto de conhecimento e possível tombamento tais formas 
de sapiência aplicadas aos diferentes domínios da vida social. Mestres de-
tentores de um saber, de um patrimônio cultural imaterial ou bens intan-
gíveis que muitas gerações não tiveram a possibilidade de conhecer com 
a morte de tantos que já se foram desta terra, conhecidos, sobretudo, no 
âmbito de suas comunidades de origem. Senhores de muitos ofícios, cons-
trutores de embarcações, cantadores de versos em latim em festas de santos 
católicos, fabricantes de sonhos em alegorias dos carnavais de outrora e de 
hoje, em várias capitais desse país. Leões coroados de maracatus da Zona 
da Mata Nordestina e da cidade do Recife, Reis e Rainhas de congados mi-
neiros, jongueiros do Rio de Janeiro e do Vale do Paraíba em São Paulo, 
mestres do Marabaixo em Macapá e do Sairé em Alter do Chão no Pará, 
entre outros mestres e saberes mais. Falando de festas, de manifestações 
ditas folclóricas, o que será que diz esta gente? 

Certamente contavam e continuam expressando muitas coisas, 
como a vida no campo de uma tradição agrária que não se perdeu na cida-
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de, mas também os desafios urbanos encontrados no dia a dia das cidades 
brasileiras, o universo de relações sociais, o respeito à natureza, aos seres 
sobrenaturais e divindades de diferentes cosmologias religiosas. Enfim, fa-
lavam e continuam dizendo sobre a vida. Além, portanto, de um ofício, os 
mestres de cultura popular constituem memória da sociedade brasileira, 
outra versão das coisas e das realidades, que convêm apreender e conhecer.

É quase um paradoxo, perceber que o desconhecimento da cultura 
popular, constitui ao mesmo tempo condição de sua permanência ao longo 
do tempo, enquanto bem intangível que escapa ao corte e a lima de seus 
contemporâneos. Aqui, encontramos outra dimensão do popular que nos 
parece importante, a ideia de “segredo”. 

Segundo Simmel (2004, p. 40), “segredo” enquanto “[...] possibilida-
de de um segundo mundo em paralelo com o mundo manifesto”. Mundos 
sacralizados e secularizados, interpretados enquanto modelos intelectual-
mente construídos a partir da observação das relações sociais culturalmen-
te tecidas em uma dada sociedade. De um lado, a ideia de suposta transpa-
rência democrática, de sociedade esclarecida, erudita; de outro, um mundo 
paralelo, de representação diversa, contraposto ao primeiro.  

No jongo, na Capoeira, nas danças de Caiapós e Caboclinhos, sim-
ples exemplos, o que não se queria revelar ao antagonista branco, era o 
desejo de fuga à escravidão, o culto aos ancestrais e divindades religiosas, 
outras concepções de natureza, de trabalho, justiça, ética, cidadania, etc. 
Assim, fazendo o caminho inverso, descobrimos que muitas práticas de cul-
tura popular ainda mantêm traços característicos de uma protoidentidade 
negra, indígena, sobretudo quando se trata de explorar formas sociais que 
tomam a cidade como lugar de sua reprodução. Nos segredos da Capoeira, 
do Candomblé, nos conhecimentos tradicionais indígenas, que ainda hoje e 
em larga medida representam contribuições importantes para as expressões 
populares, encontramos “mundos paralelos” segundo a acepção de Simmel 
(2004), não necessariamente descolados do que convencionamos chamar 
de vida real ou “mundo manifesto”.  

É interessante ressaltar o quanto a cultura popular ainda é desco-
nhecida e ao mesmo tempo temida. Um evento popular na cidade quando 
“ganha o espaço da rua”, como as marchas de Lisboa, em comemoração a 
Santo Antônio de Lisboa, à véspera do dia 13 de junho, descendo a Avenida 
Liberdade, só tem livre acesso após longa programação, com previsão de 
todas as variáveis que envolvem a manutenção da ordem pública, ou seja, a 
desordem previamente programada pela ordem social das instituições res-
ponsáveis pelo controle do Estado. 
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Assim, se o Estado representa o controle de uma suposta violência 
simbólica e tem “poder” para isso, a cultura popular para além do poder, 
conta com o imprevisível, com o segredo, com uma perspectiva própria de 
reinventar-se, tem “potência” como diria Maffessoli (1987), o potencial de 
uma “bomba” cujo impacto destrutivo é circunstancial e desconhecido, o 
“estouro de uma boiada”, enfim, a surpresa do inesperado. Não é sem sen-
tido que muitos jovens dizem que uma festa “bombou”, quando foi além 
de suas expectativas. De fato, é isso que confere originalidade, criatividade, 
impacto às manifestações de cultura popular.

Tratando-se de cultura popular, dada a importância da oralidade 
enquanto forma privilegiada de transmissão dessa cultura, é no discurso 
oral e na observação de outras formas de condutas expressivas, que se pode 
apreender a dinâmica de eventos e outras expressões populares que consti-
tuem objeto de investigação. Na perspectiva, portanto, de uma “sociologia 
das ausências” defendida por Santos (2007, p. 28-36). Desde que se observe 
e confira visibilidade, segundo este autor, as seguintes situações: valorizar 
outras formas de conhecimento, como o urbano; pensar as diferenças iden-
titárias e proto identitárias com igualdade e não como desiguais; conferir 
importância à produção cultural local e particular face à globalização da 
economia e da cultura; desconstruir a ideia de uma lógica produtiva econô-
mica e do trabalho aplicada à cultura, posto que esta última se caracteriza 
por uma outra lógica e demanda outra racionalidade para a sua apreensão; 
fomentar o diálogo entre o saber científico e outras formas de saber, como 
o urbano, como já foi dito, mas também o saber indígena, das “populações 
urbanas marginais”, etc. Parafraseando o autor, uma antropologia das “au-
sências” deveria em última instância, “criar inteligibilidade sem destruir a 
diversidade” das culturas populares.
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Retornei ao museu em 2009, na condição de diretor do 
museu, permanecendo dois anos e meio no cargo. Solicitei dis-
pensa para dirigir a Superintendência no Amazonas do Instituto 
do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN). 

Quando assumi a direção do museu, procurei reabrir o 
Laboratório de Arqueologia, que se encontrava fechado. Acha-
va inconcebível uma área de estudo, com tamanha importância 
estar sem operação. Defendi também a ideia de tornar o espaço 
de exposições do museu como algo dinâmico, inclusive expondo 
trabalhos de artistas locais, indígenas e não indígenas. 

Em certa ocasião, depois de alguns meses no Museu, 
fiquei bastante surpreso com o comentário de um colega da 
UFAM, quando demonstrou estranheza no fato do museu abri-
gar exposições de artistas: “Um museu agora está virando galeria 
de arte!” Independente desse comentário, muitas exposições de 
artistas foram realizadas, além de outras exposições. Mantive-
mos uma programação intensa de atividades no período em que 
estive na direção do Museu Amazônico.

Tive oportunidade de ler e refletir com mais atenção so-
bre o livro “Itinerários transculturais”, de Clifford (1999), que 
trata sobre as suas experiências museológicas. Para o autor, um 
museu deveria oportunizar espaços de encontros de pessoas, de 
culturas, “zonas de contato”. Penso que, com semelhante moti-
vação, realizamos muitas exposições no museu, tanto na capital 
como no interior do estado, divulgando pesquisas onde se in-
cluíam festas religiosas e populares. Em várias dessas exposições, 

E m 1993, tive oportunidade de integrar a equipe 
do Museu Amazônico da UFAM. Fora convidado 
para assumir a Divisão de Antropologia. O dire-
tor do museu era o professor Geraldo Sá Peixoto 
Pinheiro. Fiquei no cargo até dezembro de 1996, 
quando então solicitei dispensa para doutora-
mento em Antropologia Social na USP.  

8 Museus como “zonas de contato”
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procurávamos agregar experiências de literatura oral, teatro, fotografia, ví-
deo, oficinas de artefatos. O Museu Amazônico sempre foi algo muito vivo 
e contagiante no tempo que permanecemos naquele espaço.

Além das exposições, procuramos melhorar as condições de con-
servação dos acervos, disponibilizar esse material para consulta e estudo. 
Dentro do possível, superar as dificuldades de um Órgão Suplementar da 
UFAM, que não contava com recursos próprios para manutenção e desen-
volvimento de projetos.   

8.1 O Museu Amazônico da UFAM 

O Museu Amazônico é um órgão público suplementar da Universi-
dade Federal do Amazonas (UFAM), criado em 1975. Foi aberto ao público 
em 1991. Atua como órgão de apoio à pesquisa, ao ensino e a extensão em 
áreas fundamentais para o conhecimento da região amazônica e de suas 
culturas. Abriga e atende pesquisadores especializados das áreas de histó-
ria, antropologia, arqueologia, educação, ciências sociais, entre outras que 
fazem do acervo do museu objeto de suas pesquisas. 

O Museu Amazônico está localizado a Rua Ramos Ferreira, número 
1036, no Centro Histórico da cidade de Manaus. O prédio que abriga as sa-
las de exposições foi construído por volta da década de 30, do século passa-
do, e foi incorporado ao patrimônio da Universidade Federal do Amazonas 
em meados dos anos 70. A minha experiência na gestão do museu, entre 
junho de 2009 a outubro de 2011, me permite relatar algumas situações. 

O prédio era composto de dois compartimentos e um porão. No 
compartimento principal (inferior) se encontravam duas salas utilizadas 
para exposições de curta duração, sendo a primeira com aproximadamente 
33m² e a segunda com aproximadamente 53m². No compartimento supe-
rior estavam cinco salas e um corredor principal, que abrigavam exposição 
permanente com acervo etnográfico, arqueológico e popular da Amazô-
nia, no total a área tinha aproximadamente 132m². No porão do prédio 
havia uma área equivalente ao salão inferior, porém de menor altura, que 
servia como depósito de material para montagem de exposições (módulos 
em madeira, vitrines, etc). É importante salientar, que o piso do prédio era 
todo em madeira, pinho de riga ainda original, portanto exigia cuidados 
especiais para que fossem  minimizados os impactos causados pelo uso e 
pelo tempo, assim como toda a estrutura do prédio que ainda se mantinha 
na sua forma original.                                                           

Em anexo a este prédio, encontrava-se o local onde funcionava a 
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administração, diretoria, secretaria e as divisões de antropologia, arqueo-
logia e difusão cultural, composto de quatro salas e uma cozinha, em uma 
área de 82m². Esta segunda construção também tinha um porão com me-
dida equivalente, onde funcionava o laboratório de arqueologia (triagem de 
material e treinamento de estudantes). Hoje, o laboratório conta com um 
prédio de 1.000 m² no campus da UFAM, construído pela PETROBRÁS 
como contrapartida para guarda de material arqueológico, resultante das 
prospecções realizadas à época da elaboração do EIA/RIMA do Gasoduto 
Coari-Manaus.  

O último prédio, também o mais recente, tinha três andares onde 
funcionava no andar inferior a Biblioteca, no primeiro andar a Divisão de 
Museologia e mais o Setor de Conservação e Restauro, além de Reserva Téc-
nica. O segundo andar abrigava a Divisão de História e Documentação, as-
sim como todo o acervo JG Araújo (casa aviadora que funcionou de meados 
do século XIX até a década de setenta do século passado). Os três comparti-
mentos apresentavam medidas iguais correspondentes à aproximadamente 
139 m², divididos de formas diferentes para abrigar os respectivos setores. 

Antes da construção do novo laboratório de arqueologia pela Petro-
brás utilizávamos um prédio provisório, que fora reaberto em nossa gestão. 
Neste espaço, estavam sob a guarda do museu artefatos oriundos de esca-
vações arqueológicas de diferentes municípios do Estado do Amazonas, in-
clusive de Manaus, que foram trabalhados e pesquisados. Além de material 
e equipamentos para identificação e catalogação dos acervos. Saliente-se 
que o Museu Amazônico tem a chancela do IPHAN para guarda de mate-
rial arqueológico. 

Um desafio constante para o Museu Amazônico foi o de desenvolver 
atividades de pesquisa, bem como de acessibilidade de um público mais 
amplo às coleções do próprio museu. Durante o período em que estivemos 
na direção da casa, todos os meses procurávamos inaugurar na sede do mu-
seu uma nova exposição temporária, com vistas a dar visibilidade e explorar 
as potencialidades dos acervos, que se encontravam sob a guarda desta ins-
tituição. Foram promovidas também exposições temporárias no interior do 
Estado, nas cidades de Itacoatiara, Parintins e Manacapuru.

8.2 Fazendo cultura e arte 

 Um projeto de pesquisa e de intervenção social, que merece desta-
que para efeitos deste texto, contou com financiamento do Ministério da 
Ciência e Tecnologia (MCT), com vistas ao desenvolvimento de tecnologias 
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de inovação social. Para isso, tratava-se da realização de oficinas de arte-
sanato e seminários para formação de agentes culturais em Manaus e em 
cidades do estado do Amazonas. 

Na verdade, além de propor novas atividades, buscou-se também 
consolidar ações que estavam em curso no museu, a fim de aproximá-lo dos 
visitantes e da população em geral, proporcionando um maior conhecimen-
to e valorização do acervo etnológico e arqueológico sob a guarda do museu. 
Ao longo do ano, estimava-se uma visitação em torno de 20 mil pessoas, en-
tre estudantes de nível fundamental e médio, turistas nacionais e internacio-
nais e a comunidade em geral. Pensamos também em ampliar a diversidade 
de interesses do próprio público, com ações mais diretas. Além de espaço de 
lazer, o museu deveria ser concebido como lugar de conhecimento. 

Nesses termos, identificamos e justificamos a necessidade de opor-
tunizar ações como a realização de oficinas artesanais, exposições, publica-
ções, assessoria técnica para montagens de projetos culturais. Mas também, 
considerar a possibilidade de incorporação de novos exemplares de cultura 
material ao acervo do museu, priorizando inclusive a aquisição de peças 
de cultura popular amazônica, além de artefatos resultantes da produção 
artesanal de oficinas previstas em projeto.  

Para as oficinas de artesanato, definimos três classes de objetivos que 
nos pareceram válidos. Objetivos culturais, com vistas a contribuir para o 
conhecimento e discussão sobre a importância de expressões culturais in-
dígenas e populares da Amazônia, inclusive considerando ações públicas e 
da sociedade civil, de inventário, registro e salvaguarda de bens de natureza 
imaterial. Resgatar e valorizar identidades culturais, bem como divulgar a 
história cultural da região. 

Quanto aos objetivos sociais, consideramos relevante contribuir 
para visibilidade e preservação da diversidade étnica e cultural do país, 
disseminação de informações do patrimônio cultural brasileiro e amazô-
nico. Neste caso, com destaque para manifestações culturais da cidade de 
Manaus, Parintins e Itacoatiara, considerando os seus agentes e as práticas 
previstas em projeto. Promover acessibilidade ao Museu, contribuindo para 
a pesquisa, produção artística e desenvolvimento de tecnologias sociais, que 
contribuíssem para a melhoria de vida dos sujeitos envolvidos direta e indi-
retamente nas ações propostas. 

E, por último, objetivos institucionais, com vistas a aperfeiçoar as 
condições de armazenamento e ampliar as coleções que faziam parte do 
acervo do Museu Amazônico. Promover um melhor atendimento ao usuá-
rio do Museu, ao visitante de exposições, pesquisadores do acervo e de-
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mais interessados. Propiciar melhores condições de trabalho para a equipe 
de funcionários da instituição, ampliando substancialmente a motivação e 
criando um ambiente de trabalho mais produtivo, em conexão com a socie-
dade e seus agentes. 

Para isso, definimos como metas e resultados realizar quatro oficinas 
artesanais com artesãos indígenas e artesãos populares, sendo duas oficinas 
em Manaus, uma em Parintins e outra em Itacoatiara. Realizar três semi-
nários ministrados por colaboradores do Museu Amazônico, sobre o tema 
do Patrimônio cultural material e imaterial, bem como requisitos exigidos 
para a elaboração de projetos de pesquisa ou intervenção social, destinados 
a interessados das cidades mencionadas. Montagem de três exposições do 
Museu Amazônico, envolvendo acervos arqueológicos e etnográficos sob a 
guarda do próprio Museu, bem como outros acervos de interesse das comu-
nidades locais, além dos artefatos resultantes das produções artísticas das 
oficinas desenvolvidas pelo projeto.

Edição de dois guias ou cartilhas, tendo um deles como foco o acer-
vo arqueológico e o outro o acervo etnológico do Museu Amazônico, que 
serviriam de inspiração para a produção artesanal das oficinas previstas no 
projeto. Edição de um guia ou cartilha envolvendo legislação, noções de 
propriedade intelectual, abordagens conceituais e instruções para elabora-
ção de projetos culturais, com vistas a subsidiar os seminários de formação 
e oficinas. Considerava-se como meta a frequência de no mínimo 100 parti-
cipantes por exposição realizada. Capacitar um total de 30 agentes culturais 
nas cidades onde seriam desenvolvidos os seminários de formação. Edição 
de três guias ou cartilhas com uma tiragem de 1.000 exemplares para cada 
um deles. Aquisição de acervos etnológicos para o Museu Amazônico, pro-
venientes das experiências desenvolvidas no projeto. 

Esses resultados foram em grande parte atingidos. Realizamos uma 
oficina de instrumentos musicais do Alto Rio Negro, com um instrutor in-
dígena Tariano, o Senhor Severiano, inclusive com documentação video-
gráfica. Os alunos dessa oficina produziram artefatos musicais, que foram 
incorporados ao acervo do museu. Organizamos seminários sobre “patri-
mônio cultural” e exposições temporárias sobre “festas religiosas e popu-
lares”, nas cidades de Itacoatiara, Manacapuru, Parintins e Manaus. Publi-
camos um Catálogo do Museu Amazônico, reunindo fotografias de exem-
plares dos vários acervos da instituição. Dentro do possível, procuramos 
promover acessibilidade de um público mais amplo, além de pesquisadores, 
as instalações e aos acervos do museu. 
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8.3 Os acervos etnológicos e arqueológicos

Na época em que estivemos na direção do museu, a reserva técnica 
era constituída de 848 peças registradas, 148 peças sem registro e aproxi-
madamente 2200 da chamada coleção IBAMA a serem registradas, iden-
tificadas, pesquisadas e fotografadas. Conseguimos realizar higienização, 
registro, classificação, numeração e fotografia de pelo menos 1200 peças da 
coleção IBAMA, além de completar dados no acervo já registrado. Com o 
registro e imagem dos objetos, colocava-se o desafio de montar um banco 
de dados para facilitar o acesso ao acervo. Contávamos para isso com finan-
ciamento da Petrobrás, cujo projeto de conservação e digitalização do acer-
vo permitiria atender ao início dessa tarefa. Ocorre, entretanto, que com a 
nossa saída do museu, esse projeto da montagem do banco de dados não 
chegou a ser concluído.

De um modo geral, pode-se dizer que tínhamos dois grandes acer-
vos etnológicos no Museu Amazônico, as coleções já identificadas e a co-
leção IBAMA, que dada importância desta última, caberiam algumas con-
siderações sobre a sua origem e as condições em que se encontravam os 
artefatos. Não se quer aqui explicitar mais questões técnicas de conservação 
e restauro, mas sim ressaltar o problema de visibilidade e dinamização deste 
acervo, entre outros, que em última instância dizem respeito à importância 
de coleções museológicas na contemporaneidade. 

Em 2003, por iniciativa do próprio IBAMA, o Museu Amazônico foi 
procurado para receber uma coleção de 2.300 artefatos, que foram apreen-
didos no aeroporto internacional de Manaus. Tratava-se de material que 
estava sendo levado para os Estados Unidos, por um comerciante italiano 
que residia nos EUA. Segundo a museóloga do Museu Amazônico, na épo-
ca, a Senhora Jane Cony Cruz:
 

[...] o material foi adquirido em representações in-
dígenas nos estados de MT, GO, TO, PA, RO, AP 
e nas lojas Artíndia da FUNAI. Apesar da falta de 
cuidados no armazenamento dos objetos, a maior 
parte da coleção estava em bom estado de conserva-
ção. Algumas peças se tornaram mais preocupantes 
devido a sua fragilidade, como a plumária. Uma vez 
que até os próprios indígenas tem dificuldade para 
mantê-las, devido às novas leis de proteção a fauna. 
Entre as mais de 300 peças de plumária, temos dois 
colares dorsais da etnia Rikbaktsa (MT), com algu-
mas penas comprometidas. A disparidade numéri-
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ca entre o que o IBAMA registrou (2200), e o que 
fora encontrado (2341), explica-se que grande parte 
da plumária fora escondida entre cestos ou dentro 
da cabeça de máscaras rituais de tururi da etnia Ti-
cuna (informação verbal)4.  

É importante ressaltar, que esta coleção provavelmente seria incine-
rada, caso o Museu Amazônico não concordasse com a guarda do material. 
Considere-se também, a complexa rede de pessoas e interesses, envolvendo 
vários segmentos sociais que estavam por detrás desse comércio ilícito de 
artefatos indígenas. 

E, por fim, uma última classe de artefatos que mereceriam destaque 
no acervo do Museu Amazônico, referente às expressões das culturas po-
pulares. Mas, que critérios estabelecer, para identificar produções cultural-
mente significativas, no Estado do Amazonas e num sentido mais amplo na 
Amazônia?  

Em exposições que realizamos em Manaus e no interior do Estado, 
os eventos festivos constituíram um importante indicador e motivo agluti-
nador de artistas populares. Este caminho se mostrou interessante, com vis-
tas a identificar artesãos locais de expressão popular regional. Na verdade, 
considero que se deveria partir da identificação de expressões de patrimô-
nio imaterial, como as festas, por exemplo, mas também a religião, a magia, 
a arte, as técnicas de pesca, entre outras formas de conhecimento popular, 
para se chegar à cultura material. Assim, seriam estabelecidos critérios de 
incorporação de novos acervos de culturas populares para o museu.

Quanto ao material arqueológico, procuramos realizar inventário 
do acervo do Museu Amazônico da UFAM. Conseguimos a contratação 
de dois arqueólogos, como professores visitantes, que ficaram responsáveis 
por dois sítios arqueológicos, trabalhados com o auxílio de técnicos do mu-
seu e estagiários do curso de Tecnólogo em Arqueologia, da Universidade 
Estadual do Amazonas. Eram dois novos sítios arqueológicos abertos para 
pesquisa, o sítio do rio Urubu, no município de Itacoatiara e o sítio das La-
jes, em Manaus, que fica próximo ao Encontro das Águas. 

Este último sítio tinha grande relevância junto à sociedade amazo-
nense, por estar na área de tombamento do “Encontro das águas”. O tom-
bamento foi decidido pelo IPHAN em 2010, enquanto Patrimônio cultural 
imaterial. O patrimônio arqueológico tinha importância para preservação, 
tendo em vista interesses empresariais de construção de um porto para de-
sembarque de cargas próximo ao local. A sociedade civil organizada, com 
4 Informação obtida por Jane Cony Cruz, em Manaus-AM, em 2009.
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o “Movimento SOS Encontro das Águas”, buscava obter informações sobre 
arqueologia para barrar esse projeto empresarial. O sítio adquiriu interesse 
especial, com vistas à programação de oficina e seminário, que infelizmente 
não chegou a ser realizada durante a nossa gestão.

8.4 Algumas questões para reflexão 

Diante do exposto e sem a pretensão de apontar respostas conclu-
sivas para um debate, ao menos no âmbito do Museu Amazônico e junto 
a diferentes segmentos sociais do Amazonas, penso que algumas questões 
poderiam ser evidenciadas para discussão, ou seja: qual seria de fato a res-
ponsabilidade social do Museu Amazônico, frente às comunidades que de 
diferentes formas se encontram referenciadas em seus acervos? No caso das 
oficinas de artesanato propostas, como se poderia tratar o problema da re-
produtibilidade cultural e técnica dos artefatos? E, associado a isto, como 
lidar com saberes tradicionais, que implicam necessariamente “segredos” 
das comunidades de origem, associados a técnicas, procedimentos, mate-
riais, entre outras formas mais de saberes? 

Godelier (1996, p. 139) considera os objetos como “[...] substitutos 
dos homens e dos deuses”. Diz que “[...] as coisas que se guarda são muitas 
vezes sagradas”, enquanto que outros “objetos de valor” são “[...] produzidos 
para ser dados ou vendidos, e alguns acabam mesmo por funcionar como 
quase moedas”. Segundo o autor, 

[...] não é o objeto que cria as diferenças, são as ló-
gicas diferentes dos domínios da vida social que lhe 
conferem sentidos diferentes à medida que ele se 
desloca de um para outro e muda de função e de 
uso. (GODELIER, 1996, p. 139). 

É interessante observar, dependendo das circunstâncias, que o mu-
seu pode ser percebido como um lugar de culto, considerando que abriga 
coleções e coloca parte delas em exposição. Saliente-se, no caso do Museu 
Amazônico, a guarda de uma coleção de 2.341 artefatos indígenas, que equi-
vale a quase oitenta por cento das coleções etnológicas do museu, cuja pro-
cedência era exclusivamente comercial e destinada ao exterior, envolvendo 
plumária e outros materiais, apreendidos pelo IBAMA que coíbe crimes 
ambientais e cuja proibição fora dirigida ao comércio ilegal. Saliente-se, que 
esta coleção provavelmente fosse incinerada caso o museu não demonstras-
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se interesse na guarda do material. De fato, os objetos adquirem valor de 
culto para o museu e para o público que vem ao museu. Mas também pela 
unicidade desses objetos, neste caso, por serem singulares e também pelo 
valor artístico. 

Como bem lembra Benjamin (1994, p. 172-173), “[...] seria possível 
reconstituir a história da arte”, ou em nosso caso o estado da arte da coleção 
acima referida, 

[...] a partir do confronto de dois polos, no interior 
da própria obra de arte, e ver o conteúdo dessa his-
tória na variação do peso conferido seja a um polo, 
seja a outro. Os dois polos são o valor de culto da 
obra e seu valor de exposição. A produção artísti-
ca começa com imagens a serviço da magia. O que 
importa, nessas imagens, é que elas existem, e não 
que sejam vistas. 

O autor exemplifica da seguinte forma: 

[...] o alce, copiado pelo homem paleolítico nas pa-
redes de suas cavernas, é um instrumento de magia, 
só ocasionalmente exposto aos olhos dos outros ho-
mens, no máximo, ele deve ser visto pelos espíritos. 
O valor de culto, como tal, quase obriga a manter 
secretas as obras de arte. [...] À medida que as obras 
de arte se emancipam do seu uso ritual, aumentam 
as ocasiões para que elas sejam expostas. (BENJA-
MIN, 1994, p. 173). 

Observe-se, aqui, que o valor de culto constitui referência primeira 
para se pensar o produto artístico. 

Nesse sentido, seria oportuno dizer, que a coleção IBAMA do Museu 
Amazônico, foi “arrancada” de circulação comercial, enquanto valor artísti-
co e, inclusive, monetário, e sacralizada no espaço de culto do Museu. Mas 
diante desta situação, como se colocaria o problema da reprodutibilidade 
técnica dos artefatos, de produção de obras de arte, que tomam como re-
ferência objetos supostamente de culto, no âmbito do museu, e dotados de 
unicidade? 

De acordo com Benjamin (1994, p. 166-167), a 

[...] reprodução técnica da obra de arte representa 
um processo novo, que se vem desenvolvendo na 
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história intermitentemente, através de saltos sepa-
rados por longos intervalos, mas com intensidade 
crescente. 

O autor toma como exemplo a fotografia, o cinema, mas também 
outras tecnologias capazes de reproduzir o todo ou parte (s) de determina-
dos objetos. Segundo Benjamin (1994, p. 167), “[...] é nessa existência úni-
ca, e somente nela, que se desdobra a história da obra”, pois “[...] mesmo na 
reprodução mais perfeita, um elemento está ausente”, ou seja, “[...] o aqui e 
agora da obra de arte, sua existência única, no lugar em que ela se encontra”, 
já que “[...] a esfera da autenticidade, como um todo, escapa à reprodutibi-
lidade técnica, e naturalmente não apenas à técnica”. Ao invés, portanto, de 
reproduzir objetos de culto, a reprodutibilidade técnica produziria objetos 
de arte.  

Nas palavras de Benjamin (1994, p. 180), a “[...] arte contemporânea 
será tanto mais eficaz, quanto mais se orientar em função da reprodutibi-
lidade e, portanto, quanto menos colocar em seu centro a obra original”. 
Penso que, experiências de oficinas artesanais no âmbito do museu, com 
ênfase na reprodutibilidade de artefatos etnológicos e populares, mas tam-
bém arqueológicos, além da dimensão étnica que podem representar, bem 
como de culto por estarem destinados à guarda e exposição, constituiriam 
também objetos de arte contemporânea, indígena, arqueológica ou mesmo 
popular. Entendemos, portanto, tratar-se de possibilidades de reproduti-
bilidade técnica e artística, não cabendo ao museu a partir de tal criação 
controlar os destinos da história da arte, mas incentivar e promover ações 
individuais com compromisso ético e social. 

Estas e outras questões nos ocuparam e de certa forma nortearam as 
ações do Museu Amazônico, sobre as coleções etnológicas e arqueológicas, 
que estavam sob a guarda desta instituição. Antes de pensar em um espaço 
de “coisas velhas”, procuramos visualizar o museu como “obra aberta”, em 
que cada um de nós da equipe contribuiu para a realidade presente e a pró-
pria história do museu. 



além do colecionamento, colocava-se também a importância da 
pesquisa e acessibilidade de um público mais amplo ao conheci-
mento das coleções etnográficas, arqueológicas e documentais.

Entendo que as questões associadas à ideia de patrimônio 
cultural no Brasil, remontam a década de trinta do século passa-
do, com a elaboração por Mário de Andrade, folclorista e moder-
nista, de projeto para criação do Serviço do Patrimônio Históri-
co e Artístico Nacional (SPHAN). O primeiro órgão público, que 
se ocupou da conservação e preservação do patrimônio cultural, 
artístico e histórico no Brasil.

Este intento estava em sintonia com as ideias de autores 
modernistas, como Oswald de Andrade, Tarsila do Amaral, Hei-
tor Vila Lobos, entre outros, de redescobrir o Brasil. Por outro 
lado, as missões folclóricas da Secretaria de Cultura de São Pau-
lo, organizadas na década de trinta do século passado, e as várias 
viagens realizadas por Mário de Andrade no Nordeste e Norte 
do Brasil, além do Centro-Sul, representavam a necessidade de 
valorização do Patrimônio cultural brasileiro.

O primeiro dispositivo legal, que instituiu a figura do 
tombamento no Brasil, foi editado em 1937, durante o chamado 
Estado Novo do governo de Getúlio Vargas, o Decreto Lei n° 25 
de 30 de novembro de 1937 (IPHAN, 2006). Neste Decreto, no 
título “Do patrimônio histórico e artístico nacional”, no art. 1°, 
tem-se a definição de “patrimônio histórico e artístico nacional”: 

A A passagem pelo Museu Amazônico da 
UFAM contribuiu significativamente para des-
pertar em mim, questões relativas ao patrimônio 
histórico e cultural das populações amazônicas. 
Não que esses temas fossem novidade, mas sim o 
fato de estar investido enquanto agente de órgão 
público, em tarefas relativas a inventário, conser-
vação e restauro de bens patrimoniais. No Museu,

9 Patrimônio cultural
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[...] o conjunto dos bens móveis e imóveis existentes 
no país e cuja conservação seja de interesse públi-
co, quer por sua vinculação a fatos memoráveis da 
história do Brasil, quer por seu excepcional valor 
arqueológico ou etnográfico, bibliográfico ou artís-
tico. (IPHAN, 2006, s.p.).

Assim, estavam lançadas as bases da concepção de patrimônio no 
Brasil.

O reconhecimento de um bem como patrimônio de interesse públi-
co, implicava a sua inscrição em um dos quatro livros Tombo do Serviço do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, hoje denominado IPHAN: Livro 
do Tombo Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico; Livro do Tombo Histó-
rico; Livro do Tombo das Belas Artes; Livro do Tombo das Artes Aplicadas. 
Em janeiro de 2009, foi criado o Instituto Brasileiro de Museus, IBRAM, 
que assumiu algumas atribuições do IPHAN sobre bens móveis, como in-
ventário e fiscalização de bens artísticos, envolvendo inclusive a arte sacra. 

A constituição promulgada em 1988 faz referência às expressões cul-
turais de indígenas, remanescentes de quilombos, sujeitos de cultura popu-
lar e migrantes na formação histórica do Brasil. Mas, somente com a edição 
do Decreto Lei n° 3551/2000, que instituiu as normas para inventário, tom-
bamento e salvaguarda do patrimônio cultural imaterial brasileiro, é que 
de fato e de direito, foram instituídos procedimentos para identificação e 
tombamento de expressões do patrimônio intangível.

Diante de todo esse processo normativo, de conscientização da re-
levância do patrimônio cultural brasileiro, em outubro de 2011, tive uma 
grande surpresa. Fui nomeado Superintendente no Amazonas do Instituto 
do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Quando fui chamado em Bra-
sília, para uma reunião com o Presidente do IPHAN, Sr. Luis Fernando de 
Almeida, para assumir a Superintendência do IPHAN no Amazonas, não 
imaginava as situações com as quais havia de me defrontar no novo cargo. 

Solicitei o meu desligamento da direção do Museu Amazônico à 
UFAM, procedeu-se a minha “cedência” institucional da UFAM para o 
IPHAN, e dei início ao trabalho no novo órgão federal. O meu trabalho, 
que até então estava voltado para coleções museológicas, orientava-se agora 
para bens edificados e do patrimônio imaterial.

Um grande desafio, tendo em vista que o IPHAN havia decidido 
em 2010 sobre o tombamento do Centro Histórico de Manaus e o Encon-
tro das Águas.  Essas decisões representavam forte impacto no Estado e na 
cidade de Manaus, considerando interesses de particulares, que poderiam 
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se contrapor aos interesses públicos consubstanciados no estatuto de tom-
bamento.

Além das demandas do próprio órgão público, que eram muitas, co-
gitava a possibilidade de avançar alguns projetos ou planos de ação, inclusi-
ve atividades já desenvolvidas no âmbito do Museu Amazônico.  Destaque-
-se o trabalho arqueológico promovido na Zona Leste de Manaus, incluindo 
a Colônia Antônio Aleixo, o inventário da festa de São Benedito na Praça 14 
de Janeiro, o Seminário de formação de agentes patrimoniais no município 
de Itacoatiara, o levantamento do patrimônio edificado do Centro Histó-
rico de Manaus, o inventário dos bois-bumbás do médio Rio Amazonas, 
incluindo os bumbás Garantido e Caprichoso, entre outras ações.  

Desde o início de nossa gestão, tornou-se evidente os interesses que 
se contrapunham as ações do IPHAN, já que o órgão poderia exercer fis-
calização e decretar embargo de obras de particulares ou de órgãos públi-
cos, que não obedecessem à legislação vigente.  Diariamente chegavam ao 
IPHAN, solicitações para análise de projetos, muitos deles  referentes ao 
Centro Histórico, mas também pedidos para licenciamento de trabalhos de 
prospecção arqueológica, entre outras. 

As demandas para questões relacionadas ao patrimônio imaterial 
estavam restritas a algumas situações. Até então, existiam dois bens imate-
riais tombados no estado do Amazonas, a “Cachoeira de Iauaretê”, conside-
rada lugar sagrado dos povos indígenas do Alto Rio Negro e, os “Sistemas 
tradicionais de Cultivo do rio Negro”, incluindo variedades, beneficiamen-
to, circulação e consumo da mandioca. Na época, esses tombamentos de-
pendiam de discussão com as populações indígenas locais, sobre formas de 
salvaguarda dos bens intangíveis. Depois do inventário e do tombamento, a 
salvaguarda representa a manutenção do bem cultural, com vistas a estabe-
lecer medidas de sustentabilidade e de autogestão.  

Outras ações de salvaguarda do patrimônio imaterial brasileiro ocu-
param a nossa atenção, como foi o caso da Capoeira. Manaus apresentava 
muitos grupos de capoeira, alguns deles antigos, os praticantes reclamavam 
sobre a falta de espaços públicos para a prática da Capoeira. Havia também 
a necessidade de reconhecer grupos de Capoeira de outras localidades do 
estado do Amazonas. Em conversas estabelecidas com integrantes de gru-
pos de Capoeira de Manaus, em especial com o capoeirista Kaká Bonates, 
muito conhecido na cena local, algumas reivindicações de salvaguarda fo-
ram destacadas. Por se tratar de uma expressão de matriz afrodescendente, 
originada no domínio da rua, o desafio maior era o de reconhecimento, de 
reconquistar o espaço público para a prática da Capoeira.
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Destaque-se também o inventário dos bois-bumbás do Médio rio 
Amazonas, envolvendo nove municípios do estado do Amazonas: Manaus, 
Parintins, Itacoatiara, Itapiranga, Silves, Barreirinha, Boa Vista do Ramos, 
Nova Olinda do Norte e Maués. Não necessariamente um inventário dos 
bois-bumbás de Parintins, Garantido e Caprichoso, mesmo reconhecendo a 
importância dessas agremiações, mas de outros bois-bumbás, que existiam 
nos demais municípios. Provavelmente pouco conhecidos, mas com rele-
vância cultural que justificasse sua identificação e estudo. 

Um fato que nos deixou bastante contente, foi que havíamos redigi-
do um plano de ação de inventário da festa de São Benedito, da Praça 14 de 
Janeiro, em Manaus. Esse plano fora aprovado pelo IPHAN, mas com a nos-
sa saída, acabou não sendo efetivado. Ocorreu, entretanto, que um grupo 
de moradores da Rua Japurá, da Praça 14, que se declaravam “quilombolas 
do barranco”, reivindicaram os seus direitos junto a Fundação Palmares, 
do Ministério da Cultura. Depois de muita luta, adquiriram a condição de 
“quilombo urbano” para a comunidade de moradores.  De fato, um primei-
ro passo, de ações voltadas para inventário e tombamento da festa centená-
ria de São Benedito, realizada por afrodescendentes, vindos do Maranhão, 
que chegaram à cidade em fins do século XIX.  

Nesses termos, o conceito de patrimônio imaterial tornou-se suges-
tivo para estudos das festas religiosas e populares na Amazônia, enquanto 
expressões identitárias e do patrimônio cultural brasileiro. Tendo em vista, 
apreender nos eventos, formas de “celebrações”, “manifestações literárias, 
musicais, plásticas, cênicas e lúdicas”, “lugares”, como “mercados, feiras, 
santuários, praças e demais espaços, onde se concentram e reproduzem 
práticas culturais coletivas”. 

Mantecón (2005, p. 65) visualiza na noção de patrimônio imaterial, 
um “processo de construção social”, cabendo ao pesquisador reconhecer 
“[...] rupturas e conflitos tanto no processo de definição” do próprio termo, 
como “[...] nas políticas de conservação e na relação dos habitantes de uma 
nação”, com aquilo que concebem enquanto patrimônio imaterial ou intan-
gível. Assim, a “construção de um patrimônio” seria algo “dinâmico”, “[...] 
enraizado no presente, a partir do qual se reconstrói, seleciona e interpreta 
o passado”.  Não se trata, portanto, “[...] de uma homenagem a um passado 
imóvel, mas da invenção a posteriori da continuidade social, na qual a tra-
dição” ou herança cultural tem “um papel fundamental”. 

A nossa saída do IPHAN ocorreu em outubro de 2012, motivada por 
mudança na Presidência e redefinições administrativas na gestão do pró-
prio órgão. Quando assumi o cargo, a ministra da Cultura era Ana Buarque
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de Holanda, que fora substituída pela Senadora Marta Suplicy. Desde então, 
a superintendência do IPHAN no Amazonas sofreu várias mudanças, o que 
dificulta a continuidade de ações programadas.
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Ainda mais, quando se conhece a antropologia urbana e 
a possibilidade de estudar o fenômeno urbano. Comparar, por 
exemplo, o que distingue uma cidade de outra, não apenas do 
ponto de vista histórico, mas na vida urbana, buscando caracte-
rísticas comuns, reconhecendo singularidades. Em certos casos, 
traços próprios de uma cidade única ou singular, como: Paris, 
“cidade luz”; Fátima (Portugal), “cidade santuário”; Coimbra, 
“cidade universitária”; São Petersburgo, “cidade dos Czares”; 
Campina Grande (Paraíba, Brasil), “cidade do forró”; Itacoatiara 
(Amazonas, Brasil), “cidade do Rosário”; Manacapuru (Amazo-
nas, Brasil), “cidade das Cirandas”, Parintins (Amazonas, Brasil), 
“cidade dos bois-bumbás”, e outras mais.

O antropólogo Goffman (1975), no texto “A representa-
ção do eu na vida cotidiana” , afirma que “[...] vivemos em um 
mundo de encontros sociais”. Mesmo que os indivíduos se es-
quivem de encontros em seu dia a dia, a relação com o outro é 
sempre contingente, sobretudo quando se trata do meio urbano. 

Por outro lado, fazer antropologia na cidade equivale ini-
cialmente a “estranhar o familiar”, para usar uma expressão de 
Velho (2003), de forma que os vários processos que ocorrem nas 
cidades, não passem despercebidos para o antropólogo e nem 
sejam naturalizados, quando se trata de entender e problemati-
zar certos temas, como: o trânsito, o lazer, o consumo, o habitar 
e as festas. Situações postas em evidência, que oportunamente 
justificaremos neste texto. 

A s cidades sempre me despertaram interesse. Não 
em função da multidão avassaladora de pessoas, 
mas da multiplicidade de paisagens, da mobilida-
de e dos trajetos, da memória e do sentido de pa-
trimônio de edificações e lugares, da diversidade 
de gente e dos diferentes modos de vida caracte-
rísticos da experiência urbana.   

10 Cidades e vida urbana
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De fato, trata-se de uma antropologia onde “somos todos nativos”, 
como já apontara Geertz (1978). Assim, “quando o campo é na cidade” e 
o objeto, em nosso caso, muitas vezes está na festa, tem-se o desafio de es-
tabelecer referenciais teóricos e etnográficos, que permitam aprender a di-
nâmica dos eventos. Sem esquecer, que a festa não esta deslocada de outras 
atividades e encontros sociais. 

A vida urbana nas cidades da Amazônia, a partir da segunda metade 
do século XVIII, à época do Diretório Pombalino, tornou-se relevante para 
entender o surgimento e dinâmica dos eventos que tivemos oportunidade 
de estudar. Segundo Araújo (1998, p. 64), 

[...] a cidade pombalina surge como uma estrutu-
ra imagética articulada não em edifícios ou objetos 
urbanos particularmente significativos, nem em 
frentes-fachadas particularmente ricas, mas em 
espaços-urbanos, espaços-rua, espaços-praça [...], 
[ou seja,] [...] o que constitui o discurso urbano é o 
espaço-rua objetivado em si mesmo e por si mesmo 
constituindo um valor. 

Conforme já foi dito antes, assumimos a cidade, a praça, o evento 
religioso ou popular, enquanto espaços de encontros sociais. Ao mesmo 
tempo, em que as expressões de cultura popular e bens de natureza imate-
rial representariam discursos sobre o urbano. No âmbito da vida pública, os 
próprios atores desses processos sociais, podem se tornar sujeitos de mu-
dança, em busca de formas de inclusão social, diante de um Estado Nação, 
que não raro desconhece suas expressões culturais.     

Não seria demais lembrar, os ensinamentos de Lefebvre (1991, p.  
135), quando se refere à fuga ou desconto do cotidiano, no que convencio-
nou chamar um “desvio ao direito à cidade”. De fato, o direito ao lazer, as 
formas de sociabilidade, a contemplação da natureza, a festa e o consumo 
de lugares associados à tradição ou memória, em meio urbano. 

Associado a esta ideia, o mesmo autor reconhece um “direito à ci-
dade”, aquele que se expressa nas relações ordinárias do dia a dia, “[...] um 
direito à liberdade, à individualização na socialização, ao habitat e ao habi-
tar”. Mas também, “[...] o direito à obra (à atividade participante) e o direito 
à apropriação (bem distinto do direito à propriedade)” (LEFEBVRE, 1991, 
p.  135). 

Fortuna (1997) escreveu que, os eventos tem importância no estabe-
lecimento de um “capital imagem” de cidade. Os eventos podem ter caráter 
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religioso, festivo, histórico, entre outras motivações sociais. Segundo o au-
tor, esse capital imagem de cidade é importante para o estabelecimento de 
uma “concorrência intercidades”, com vistas a atrair público e recursos em 
benefício dos municípios. Percebi essa característica, quando estudei festas 
religiosas e populares em diferentes cidades do estado do Amazonas, con-
forme alguns exemplos anteriormente mencionados.

José Guilherme Cantor Magnani, antropólogo do departamento de 
Antropologia da Universidade de São Paulo, estudioso da antropologia ur-
bana na grande metrópole, reconhece que certos eventos festivos podem ser 
considerados como “festas das cidades”. Tendo em vista, a escala do evento 
em espaço público, o numero de participantes e os motivos que fazem com 
que seja importante e representativo para a cidade. O que corrobora com 
a ideia de Fortuna (1997), sobre a relevância dos eventos para as cidades.

Para Matta (1997), a cultura popular assume o domínio da casa e 
da rua. Segundo o autor, entre as classes populares, a melhor festa é aquela 
que se apropria da rua do bairro, da praça, de domínios públicos da cidade. 
Por isso, a tendência das classes populares estenderem relações familiares 
e entre afins para a rua, estabelecidas inicialmente no âmbito doméstico, 
ampliando-se para relações de vizinhança e encontros no bar da esquina. 
Quando se enfeita a rua para a copa do mundo, para as festas juninas, entre 
outras situações. 

Não raro, quando os espaços livres ou públicos sempre limitados, 
fazem com que se ocupe a rua e se viva a festa, como se estivesse em casa. 
O ideal, sem dúvida, seria que a cidade toda estivesse em festa, como em 
Parintins, no Amazonas, na época do Festival Folclórico. Em certas “toadas 
de boi”, letra e música, dos bois-bumbás Garantido e Caprichoso, que se 
escuta de forma reiterada, tem-se o anúncio de que “Parintins está em festa”.

 
10.1 Festa em casa, na praça e na arena

Uma inteligibilidade maior sobre o Festival Folclórico do Amazo-
nas, Manaus (AM), a Festa do Divino Espírito Santo, Macapá (AP) e a Festa 
do Sairé, Alter do Chão (PA), poderia ser obtida a partir das noções de 
mobilidade e sociabilidade urbanas. Visualizando-as, na perspectiva dos 
participantes destes mesmos eventos, no contexto da cidade, considerando 
o espaço da casa, da praça e da arena de espetáculos.

Mobilidade, não apenas enquanto deslocamento físico dos sujeitos 
no espaço urbano, mas as relações sociais e a própria condição social, hie-
rarquias estabelecidas, regras, convenções, etc. A sociabilidade estaria tam-
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bém associada a esses motivos sociais, embora tenha correspondência com 
agrupamentos de sujeitos num dado lugar. Considerando a importância 
desses conceitos, caberia passá-los em revista e dentro do possível, estabe-
lecer conexão com o material etnográfico apresentado.

Entende-se por mobilidade, a capacidade das pessoas de se adequa-
rem a diferentes situações de vida e, não raro a novas oportunidades no 
contexto da cidade. O “nativo” é assim apreendido como ocupante de “mul-
tilocais”, nos termos de Appadurai (2004) e não se restringe exclusivamente 
a um lugar específico e original. Mesmo que, neste caso, se trate de um 
quadro de referências importantes para sua configuração identitária. Pode-
-se pertencer a diferentes grupos, como por exemplo, migrantes, indígenas, 
quilombolas, ocupações profissionais, bairros, associações recreativas, en-
tre outras situações. 

De fato, a ideia de um centro original e aglutinador de pessoas, reu-
nindo comércio, serviços, lazer e tudo mais, com o crescimento horizontal 
das cidades, tem se ampliado para novos centros, localizados inclusive em 
bairros populares. O que torna sugestivo, aprender a festa associada à dinâ-
mica urbana.

Lefebvre (1991, p. 107) entende que “[...] a vida urbana ainda não 
começou” e estaria por ser feita, ou seja, não existe uma vida, uma cultura, 
uma condição eminentemente urbana. Pois, muitas “ideias, valores, tabus 
e prescrições”, provenientes do meio rural em processos de migrações, têm 
influência na cidade. Nas palavras do autor, “[...] a sociedade rural foi, aliás, 
a sociedade da festa, mas este aspecto, o melhor deles, não foi retido, e é ele 
que é preciso ressuscitar” no contexto urbano, como de fato tem sido feito 
em manifestações artístico-culturais, que não raro fazem referência à natu-
reza e elementos tradicionais radicados na vida rural.

Le Corbusier (2004) considera a cidade na perspectiva de ocupação 
do solo físico, mas, sobretudo de suas “edificações” e “prolongamentos”. Nes-
te último caso, “circulações” e “espaços livres”. Por outro lado, visualiza tam-
bém os “usos”, que os indivíduos fazem da “casa”, ponto de partida para se 
pensar os demais espaços urbanos. Ora, se a cidade é também o espaço da 
“tradição”, como já apontara Lefebvre (1991), resultante de uma cultura agrá-
ria de muitos migrantes, que fazem da cidade um novo habitar, como pensar 
os “espaços livres” e os “trajetos” como elementos integrantes da paisagem 
urbana? E, em especial, o lugar da festa, que deve muito ao meio agrário? 

Sobre a sociabilidade, conforme Simmel (2006, p. 65), corresponde 
“[...] a forma lúdica de sociação, e – mutatis mutandis – algo cuja concre-
tude determinada se comporta da mesma maneira como a obra de arte se 
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relaciona com a realidade”. Simmel visualiza essa atitude na “conversa”, na 
qual se cria uma situação ideal correspondente à realidade, mas diferente 
desta. Para o autor, a sociabilidade se daria enquanto um “desvio da reali-
dade”, criada artificialmente, enquanto arte, mas também como “jogo” que 
põe à prova relações estabelecidas entre pessoas, que almejam chegar a uma 
relação entre iguais. Surgiria da necessidade de interação de pessoas, ou nas 
palavras do autor, de “sociação”, onde as individualidades estivessem neu-
tralizadas e a relação fosse mantida idealmente entre iguais, mesmo que tal 
igualdade fosse artificialmente construída. 

A conversa, portanto, se insere no contexto da sociabilidade, como 
entretenimento, no qual a discussão sobre determinado assunto, não reve-
la um real interesse em seu conteúdo. O que importa, é menos o assunto 
do que a conversa propriamente dita. Ora, festa sem conversa não é festa! 
Festa em casa, na rua, na praça, no botequim da esquina, em equipamentos 
urbanos destinados a espetáculos, seja aonde for, a conversa é elemento im-
portante na construção da sociabilidade festiva. 

Diante do exposto, tendo como foco de interpretação neste texto 
três eventos realizados em cidades da Amazônia, que adquirem inclusive 
dimensão de espetáculo no espaço da arena, mas também festa na praça, 
em casa que pode “abrir as portas para a rua”, consideramos relevante fixar 
alguns traços etnográficos dos eventos.

Em Macapá, a casa do finado mestre Julião constitui referência im-
portante do Marabaixo. À época das celebrações ao Divino Espírito Santo, 
no mês de maio, em Pentecostes, tivemos oportunidade de observar as no-
venas realizadas à noitinha na sala da casa, com um pequeno altar impro-
visado contendo imagens da “pombinha” do Divino, da Virgem Maria, do 
Cristo, entre outras. Durante a novena reza-se o terço, com Ave Maria e Pai 
Nosso, entremeado com versos pronunciados em latim, incluindo expres-
sões recorrentes como “Ora Pro Nobis” (Orai por nós).  A novena também 
é chamada de “ladainha”. Após uma hora e meia de rezas, pode haver toque 
de caixas com alguns cantos, bem como alguma comida e bebida servida 
aos presentes.

As festas propriamente ditas são realizadas na parte frontal da casa, 
em uma área externa aberta para a rua. Quando o público acorre à festa, 
calçada e rua se confundem. A casa de mestre Julião está localizada no bair-
ro do Laguinho. Ergue-se em frente da casa um mastro, que inaugura o ci-
clo festivo e, depois, outro mastro, no penúltimo dia da festa. Cobre-se este 
mastro com ramos de “murta”, que é retirado da localidade do Curiaú. Um 
promesseiro fica responsável por recolher a murta no Curiaú, que será co-
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locada à disposição dos participantes da festa, em especial os membros do 
Marabaixo, que farão a cobertura do mastro com a murta. Neste caso, como 
se trata de véspera do encerramento da festa, os participantes do Marabai-
xo passarão a noite tocando e dançando embalados por gengibirra, uma 
mistura de cachaça com gengibre. Antigamente a bebida era a “mucura”, 
mistura de cachaça com gema de ovo e casca de limão. Busca-se a murta na 
casa do promesseiro em cortejo nas ruas do laguinho. Toca-se Marabaixo 
na casa do promesseiro, que recebe o grupo com alguns agrados, comida e 
bebida. O cortejo percorre as ruas, passando pela igreja de São Benedito.

Os tocadores do Marabaixo são convidados, vindos de Mazagão Ve-
lho. A importância da presença da comunidade de Mazagão Velho no Ma-
rabaixo de Macapá é resumida em uma frase que volta e meia é dita pelos 
participantes: “Tudo vêm de lá”. A dança do Marabaixo é ainda praticada 
em Mazagão Velho, o principal grupo “Raízes do Marabaixo” não raro é 
convidado a participar de festas em Macapá, como a festa do Divino Espíri-
to Santo na casa de mestre Julião. Velhos, jovens, crianças tomam parte do 
Marabaixo, dançando, cantando, inclusive as crianças assumem o microfo-
ne para entoar um “ladrão” aprendido com os mais velhos. Ladrão consti-
tuído de versos curtos, que sugerem uma mensagem dirigida à audiência 
ou a alguém em especial, quando se trata de mandar um “recado” ou até 
reprimenda qualquer, com muito humor e ironia.  

Conforme vimos anteriormente, o bairro do Laguinho foi fundado 
na década de 40, com a expansão da cidade e enquanto reassentamento de 
populações negras que moravam no centro próximo do rio Amazonas. Na-
quela época, tratava-se de um local distante, que ficava além do cemitério 
São José, limite da cidade. Em épocas de festas, quando fora destinada pela 
prefeitura a praça de São João, nas imediações do cemitério, para as come-
morações e apresentações dos negros da “comunidade do Laguinho” (SIL-
VA, 1988), os mesmos recusaram o local, pela proximidade do “campo san-
to” e por se sentirem coibidos de saírem às ruas da cidade com o Marabaixo. 
Mestre Julião foi um líder importante na organização da comunidade do 
Laguinho, bem como nas relações estabelecidas com outras comunidades 
como a do Curiaú. Além de mestre Julião, merece destaque seu Pavão, entre 
outros, responsáveis pela manutenção do Marabaixo e de uma identidade 
afrodescendente em Macapá.

Dessa forma, a casa se impõe como elemento central na festa do Ma-
rabaixo, em Macapá. As manifestações, tanto a novena, quanto a dança do 
Marabaixo, são realizadas no espaço doméstico.  As ladainhas, que acompa-
nham a novena, são promovidas no espaço interno da casa, onde seria a sala 
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de visitas, portanto um espaço mais íntimo, destinado ao louvor, enquanto 
que as danças ocorrem em área externa da casa, próxima e aberta à rua, com 
caráter público. No ano de 2007, da casa para a arena, conforme já se disse 
antes, houve a primeira edição do Festival de Marabaixo, com a apresenta-
ção de oito grupos de Macapá, em uma arena de espetáculos. Num certo 
sentido, atraídos pela premiação do festival e provavelmente pelo interesse 
e visibilidade públicas deste gênero (folclórico) de manifestações culturais. 

Quanto à cidade de Alter do Chão, distrito de Santarém (PA), é na 
praça dos botos e ao redor dela que é realizada a Festa do Sairé. De um dos 
lados da Praça se encontra uma estrutura de espetáculos, de nome Sairó-
dromo, onde ocorre o Festival dos Botos, que constitui uma das principais 
atrações da Festa. Em contraste com essa estrutura fixa, tem-se a montagem 
de barracas de bebida e comida destinadas aos participantes, assim como 
o “Barracão do Sairé”, estrutura em forma de casa, que abriga grande parte 
da ritualística do Sairé. Podemos dizer que é no barracão, ou ao redor dele 
que está alocada a maioria das atividades tradicionais da festa, as ladainhas, 
a procissão de recolhida dos dois mastros, um dos homens e outro das mu-
lheres, levantamento dos mastros e, no final das festividades, derrubada do 
mastro e “quebra da macaxeira”, neste caso envolvendo distribuição de ta-
rubá e Desfeiteira.

A “quebra da macaxeira” que segue à derrubada do mastro é como 
um “roubo ritual”, no qual os participantes em cortejo, enfileirados em di-
reção às barracas dos comerciantes de bebidas e comidas, exigem qualquer 
tipo de colaboração, como dinheiro, comida, bebidas, sendo que a cacha-
ça é a contribuição preferida. Saliente-se que a cachaça pode ser também 
utilizada no tarubá, bebida alcoólica fermentada de macaxeira. O tarubá é 
servido no barracão também em duas fileiras, geralmente em garrafas plás-
ticas cortadas ao meio, que comportam mais bebida do que em copos co-
muns. Na primeira rodada, o tarubá servido não é misturado com cachaça, 
contendo assim pouco teor alcoólico, e as crianças são convidadas a beber, 
enquanto que na segunda, o que é servido já é misturado com cachaça. 

Quando todos já se encontram bem animados por causa do tarubá, 
tem início a Desfeiteira. Esta compreende um desafio de dois cantadores, 
que tiram versos em quadras com rima, acompanhados por um grupo mu-
sical chamado de Espanta-cão. Os versos tem sempre conteúdo irônico e 
jocoso e se dirigem ao oponente, mas também a amigos, conhecidos, bem 
como aos botos rivais do Festival. Quem se vê “atingido” pelas brincadeiras, 
sente a necessidade de fazer uma retratação, também em forma de verso, 
dando um caráter  competitivo e lúdico ao evento.
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As apresentações no Sairódromo, arena montada para o Festival Fol-
clórico dos Botos de Alter do Chão, ocorrem paralelamente ao Sairé. Antes 
da apresentação das agremiações dos Botos Cor-de-Rosa e Tucuxi, diversos 
grupos de cantos e danças folclóricas, do Pará e de outros Estados do Norte 
do país, tem seu momento de visibilidade, incluindo apresentações de Ca-
rimbó, Desfeiteira, Marambiré (congada amazônica), Espanta Cão e outras 
atrações. 

Na época do Sairé, nos arredores do Sairódromo, terrenos baldios 
são ocupados por artesãos dos botos para produção de alegorias. Os arte-
sãos em sua maioria vêm de Parintins e trazem as técnicas usadas no Fes-
tival Folclórico da referida cidade. Um dos artesãos, em conversa informal, 
nos informou que além dos dois festivais, também realizava trabalhos no 
carnaval de Macapá e recebera convites para a confecção de alegorias no 
Festival de Marabaixo desta mesma cidade. 

As atividades do Sairé se concentram pela parte da manhã e as do 
Festival dos Botos à noite. A tarde é também destinada a outras atrações, 
como banho nas águas cristalinas do rio Tapajós, que em setembro está em 
sua época de vazante, deixando à mostra a “ilha encantada”. No período de 
cheia a ilha fica completamente submersa. O deslocamento para a ilha é 
feito através de canoas, que se encontram na orla do distrito. A ilha, assim 
como a orla, possui uma estrutura de bares e restaurantes, constituindo es-
paços de encontros de diferentes categorias de pessoas: devotos, turistas, 
moradores locais e de Santarém, hippies, entre outros. Cabe destacar, a di-
mensão crescente de espetáculo da festa do Sairé, comparável ao Festival 
Folclórico de Parintins, em termos de escala das atividades que são pro-
movidas na arena e a movimentação de pessoas que participam do evento.

Em relação ao Festival Folclórico do Amazonas, o que se pode ob-
servar é a aglutinação de diferentes grupos folclóricos de Manaus, 180 gru-
pos filiados a três associações folclóricas, conforme dados obtidos em 2006: 
Associação dos Grupos Folclóricos de Manaus (AGFM); Associação dos 
Grupos Folclóricos do Amazonas (AGFAM); e Liga Independente dos Gru-
pos Folclóricos de Manaus (LIGFM). Durante um mês, o centro Cultural 
dos Povos da Amazônia, arena construída e inaugurada pelo Governo do 
Estado do Amazonas em 2006, recebeu de quinze a vinte mil pessoas em 
média a cada noite de apresentação dos grupos folclóricos. Os espetáculos 
dos bois-bumbás de Manaus eram os mais concorridos, envolvendo coreo-
grafias, alegorias e tudo mais, sem desmerecer, entretanto, as demais apre-
sentações, de cirandas, quadrilhas, danças de pássaros, cacetinhos, danças 
de cangaceiros, entre outras. Cada associação ficava responsável pela orga-
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nização da apresentação dos grupos folclóricos filiados, ao longo de uma 
semana ou mais, com direito inclusive a jurados e escolha das melhores 
apresentações no festival, em função das categorias e gêneros a que os gru-
pos pertenciam.

Na opinião de Miltão, dirigente da AGFM, tratava-se do “arraial” da 
cidade, posto que brincantes, vindos de diferentes bairros, participavam do 
festival, incluindo deslocamentos em ônibus fretados pela Prefeitura Mu-
nicipal de Manaus. Um público numeroso, com interesse em acompanhar 
práticas de cultura popular não somente em função de lazer, mas também 
enquanto vivências e importância dessas representações para os segmentos 
populares. 

Assim, nesta e nas demais festas que foram descritas anteriormente, 
observa-se a relevância dos conceitos de mobilidade e sociabilidade, que 
mereceriam questionamento maior no sentido de ampliar a inteligibilida-
de sobre tais eventos. A priori, no terreno da mobilidade, quando se fala 
em cultura popular, tem-se a tendência de vê-la como algo estático e não 
relacional. Esta foi a principal crítica que se dirigiu aos folcloristas, que as-
sociaram o “folclore” ao ideal de preservação, ações de proteção de um pa-
trimônio imaterial, sem necessariamente dar conta da dinâmica implícita 
nas ações dos sujeitos. 

  No contexto da cidade, entretanto, a cultura popular tem uma 
dinâmica própria, que está em sintonia com o ritmo das pessoas, que vi-
venciam diferentes situações e experiências. As formas de sociabilidade, 
portanto, para além da conversa, adquirem importância enquanto troca de 
experiências e saberes, por meio do ritual, da festa, da ironia, do riso e da 
brincadeira. Conforme observamos na festa do Sairé de Alter do Chão, no 
Festival Folclórico do Amazonas ou no Marabaixo de Macapá, enquanto 
transmissão de cultura popular dos mais velhos para os mais jovens. O que 
faz sentido enquanto mobilidade social, em promover expressões culturais 
significativas para vivências e conhecimentos dos sujeitos. Lembre-se, que 
parte significativa dos agentes de cultura popular vêm de camadas menos 
favorecidas da sociedade e, na exata medida que tais eventos adquirem visi-
bilidade no âmbito da cidade, abrem-se espaços de negociação com outros 
setores, possibilitando inclusive alguma margem de manobra no jogo das 
identidades pessoais, das informações, influências etc.

Por outro lado, as categorias espaciais de “casa”, “praça” e “arena”, 
cada uma segundo sua especificidade, estariam ligadas à ideia de mobilida-
de, na medida em que os sujeitos, que se utilizam desses espaços, são ocu-
pantes de “multilocais”, no sentido de Appadurai (2004). Estando na casa de 
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seu Julião, na Praça do Sairé, ou na arena do Centro Cultural dos Povos da 
Amazônia, podemos dizer que os sujeitos vivenciam múltiplas situações e 
sensações promovidas pela festa, ou seja, a casa como espaço privado, de re-
lações de parentesco e afinidade, mas também espaço que se abre para a rua 
para ampliar laços sociais; a praça como espaço público por excelência e em 
outros momentos ou concomitantemente “pedaço” de grupos de amigos, 
parentes inclusive, turistas e outras formas de interação social, possibilitan-
do ou mesmo fortalecendo mobilidade social; e, por fim, a arena, espaço 
cercado, mas público, desde que se chegue cedo para obter um bom assento, 
observe-se as normas de frequência a este lugar, mas também espaço livre 
para conversa, namoro ou coqueteria (SIMMEL, 2006). 

As festas, portanto, são percebidas como jogos ou disputas por re-
presentações, ou seja, como um conjunto de regras sociais sobre as quais 
contracenam indivíduos apostando conhecimento, impressões, imagens 
pessoais construídas sobre uma cultura popular, às vezes denominada “fol-
clórica”, que nos últimos anos tem adquirido visibilidade enquanto produ-
ção de localidade, ou “multilocais”, no sentido de Appadurai (2004).

Assim, a casa, a praça e a arena poderiam ser visualizadas como um 
“tabuleiro”, base topológica no qual se realiza um jogo em função de regras 
pré-estabelecidas. Ora, um festival tem regulamentos, a casa tem seus có-
digos de conduta, a praça enquanto domínio público tem regras de admi-
nistração pública. Mas afinal, o que está em jogo?  Bastide (1983) sugere a 
noção de “segredo”, ou seja, uma informação, um saber, sobre o qual se tem 
o poder de revelar ou não. Goffman (1975) visualiza esta mesma situação 
no controle expressivo de sujeitos diante de outros, onde o comportamento 
não verbal constitui meio para o estabelecimento de relações interpessoais. 
Neste caso, gestos, olhares, expressões faciais, coreografias no espaço da 
festa, fornecem informações sobre cultura, jogadores e o jogo que se joga. 

Tratando-se de cultura popular, considerando certa importância da 
oralidade enquanto forma privilegiada de transmissão de conhecimentos, o 
discurso permite apreender aspectos da dinâmica das festas que constituem 
objeto de análise. Oralidade presente tanto nas ladainhas, quanto nos can-
tos, como também nas quadras de versos, como o ladrão no Marabaixo e a 
Desfeiteira no Sairé.

As ladainhas no Marabaixo dão voz a um discurso religioso, enten-
dido enquanto “segredo”, que utiliza o “latim”. A prática exige respeito na 
casa onde são celebradas as novenas, qualquer um pode entrar nesse espaço 
sagrado, com deferência e atenção àqueles que conduzem o culto.
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Por outro lado, nos cantos e músicas dos festivais, quer sejam toadas 
de boi-bumbá no Festival Folclórico do Amazonas ou Carimbó no Festival 
de Botos de Alter do Chão, observa-se de forma recorrente discursos de 
respeito ao meio ambiente e aos seres naturais, além de sugerir uma práti-
ca ou conduta diante da natureza. Mas também condutas não verbais, no 
sentido de Goffman (1975), enquanto manipulação de ações expressivas, 
com vistas a sensibilizar os jurados e platéia em eleger o melhor do festival. 
De fato, procura-se transmitir valores morais as novas gerações, responsá-
veis pela condução futura da cultura popular, com expressões de efeito que 
exaltam a Amazônia. Mauss (2003) reconhece nestas atitudes geracionais, o 
que convencionou chamar de “imitação prestigiosa”, ou seja, a imitação de 
técnicas tradicionais e eficazes, como passos de dança, coreografias, formas 
de devoção, na sua maioria apreendidas no próprio festival. 

Por fim, o ladrão e a Desfeiteira, um jogo de quadras de versos, onde 
o cantor, seja de improviso ou não, com o artifício do riso, da ironia, da 
brincadeira, “rouba” simbolicamente a honra de seu interlocutor, a quem 
o verso é dirigido. Este último ganha assim o direito de restituir sua honra, 
através do mesmo artifício, utilizando-se do verso, da oralidade. O “roubo 
da honra” é realizado seguindo um código do jogo, no qual as acusações 
dirigidas podem ser verdadeiras. Um segredo, que se manipula e se esconde 
tanto do “ofendido” – quando se faz a pergunta, “ele sabe mesmo”, ou “só 
está representando [blefando]?”- como também das pessoas que estão ao 
redor assistindo a “disputa”.

Como bem lembra Lévi-Strauss (1976), um jogo se efetiva em fun-
ção de regras culturalmente construídas e nas múltiplas partidas em que 
se joga. É nessa perspectiva que visualizamos a cultura popular, dinâmica, 
aberta para o mundo, mas ao mesmo tempo afirmando valores dos sujeitos 
responsáveis pela sua produção, no âmbito das cidades e com muito humor, 
ironia, pois, afinal, é na brincadeira que se permitem dizer muitas verdades.

10.2 Imaginários urbanos

Por outro lado, quanto ao imaginário, camada mais profunda da 
cultura, em conexão com a cidade e a festa popular, seria interessante con-
siderar a ideia de “devaneio”. Pois, o que conta é a capacidade subjetiva de 
se permitir “viajar”, com certa liberdade, no cosmos, naquele canto da casa 
ouvindo música, ou em silêncio. Lugar que só a gente conhece e se reconhe-
ce, onde é bom ficar em certos momentos da vida. 
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Para Bachelard (1999, p. 22), devaneio não se confunde com sonho, 
posto que no devaneio a imaginação esta no estado de vigília e “mais ou me-
nos centrada em um objeto” qualquer. Como diz o ditado, “o melhor sonho 
é aquele que se sonha acordado”, entregue ao devaneio, e claro, com os olhos 
dirigidos a certos objetivos de vida. O devaneio não seria essencialmente 
lembrança, embora o recurso à memória nos permitisse lembrar muitas coi-
sas, que no espaço da casa poderiam nos sugerir sentimentos importantes. 

É nessa perspectiva, que tomamos a casa como espaço de imagina-
ção, enquanto devaneio possível de nos sugerir lembranças, formas de per-
tencimento a certos lugares, sensibilidades, poesia e outros motivos mais, já 
que a imaginação não tem limites.            

De acordo com Bachelard (1993, p. 24), “[...] o geógrafo, o etnógrafo 
podem descrever os mais variados tipos de habitação. Sobre essas varie-
dades”, faz-se necessário “[...] compreender o germe da felicidade central, 
segura, imediata. Encontrar a concha inicial em toda moradia, no próprio 
castelo – eis a tarefa básica”. Tal como a rua, o condomínio, o bairro, a praça, 
a cidade, a “concha inicial” que se procura habitar e coabitar com outras 
pessoas, de quem se gosta, mesmo que de modo efêmero, em determinadas 
circunstâncias, na vertiginosa mobilidade que nos encontramos na cidade.

Se expandíssemos a “concha inicial” de Bachelard (1993), para a 
“grande maloca”, o planeta terra, na acepção do jovem poeta e composi-
tor de toadas de boi-bumbá de Parintins, Geandro Pantoja, que clamava 
em uma toada pela preservação ecológica do planeta terra, “terra, a grande 
maloca que devemos cuidar, enquanto houver amanhã”. Mas também, a al-
deia manauara outrora de Manáos, Passes e Tarumãs, hoje aldeia de muitos 
que chegam à cidade, cosmopolita como já identificara Hatoum (2004), na 
Manaus desde os primórdios do século passado. Ainda, assim, estaríamos 
imaginando o lugar ideal, um “devaneio” sem limites, a “concha” ontológi-
ca que povoa o imaginário de todos nós, que nos transmitisse segurança e 
felicidade.

A “grande casa”, portanto, quando se trata de reconhecer nela cidades 
como Manaus, mas também Macapá, Alter do Chão, Parintins, Itacoatiara, 
Manacapuru, Borba, entre outras mais. As “almas” que tais cidades encer-
ram, assumiriam segundo Bachelard (1993, p. 36), uma dupla dimensão 
imaginária: verticalidade e centralidade. Diz-se “verticalidade”, pela pola-
ridade estabelecida entre contrários, que nos permitisse pensar o espaço da 
casa, dado pela profusão e convergência de imagens, que se opõem em nosso 
pensamento imaginativo, como, por exemplo: chão e teto, terra e céu, vida 
social dos homens em sua relação “terra a terra” e crença em divindades. 
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Assim, contemplando as divindades, nas celebrações, sacrifícios 
pessoais, promessas, mãos ou braços projetados para cima, o mastro que se 
ergue em homenagem a São Benedito, Santo Antônio ou São João em Ma-
naus, ao Divino Espírito Santo em Macapá ou no Sairé em Alter do Chão, 
verticalidade representada como índice ou extremidade superior da casa. 
Imaginada como cidade, bairro, casa de festeiro, mas em todas estas situa-
ções, enquanto signo de esperança, dádiva, consolo, segurança e futuro. 

É nessa perspectiva, que se pode entender a fixação do mastro diante 
das casas de festeiros no âmbito da cidade, como o mastro erguido na fren-
te da casa do finado Mestre Julião, em Macapá, na residência da saudosa 
Dona Jacimar, na Praça 14 de janeiro em Manaus, em homenagem a São 
Benedito. Da mesma forma, no centro da Praça do Sairé, outrora aldeia de 
Alter do Chão, mas também como alegoria, na arena do Festival Folclórico 
do Amazonas, na ocasião de apresentação de uma quadrilha, ciranda, boi-
-bumbá e outros grupos folclóricos de Manaus.

Do chão, entretanto, como sugere Bachelard (1993), não esperamos 
muito ou mesmo nada. Trata-se de um espaço renegado, possivelmente a 
morte, as coisas do inferno, da vida subterrânea, um mundo das profun-
dezas, do desconhecido e de difícil imaginação. Se nos entregássemos ao 
“devaneio”, à liberdade de imaginação sobre o espaço de sentimento e amor 
a terra, a ideia que se poderia contrapor ao sentido de morte talvez fosse o 
ideal de vida, de regeneração da natureza, entre outras imagens. Como se 
observa na expressão “filho da terra”, ainda hoje em uso na região amazô-
nica, que denotaria memória daqueles que já se foram e renascimento de 
novas gerações, que tomam como referência um mesmo espaço, de senti-
mento e pertencimento a um lugar.    

Oposições, portanto, terra e céu, inverno e verão, morte e ressurrei-
ção, tão presentes em nossas festas, que assinalam permanências estruturais 
de cultos agrários e de fertilidade, como as maias de Portugal, com árvore 
ou mastro de maio erguidos na sagração à primavera, estação benfazeja, 
associadas também a Pentecostes e ao Divino Espírito Santo. O Auto da 
Arca de Noé do Velho Testamento, transposto para as festas indígenas, que 
resultou no Sairé. E as festas pagãs de bem aventurança do solstício, no ca-
lendário católico associadas ao ciclo junino ou de Reis.

Mas a casa é também “centralidade”, “imaginada como um ser con-
centrado”. Já ouvimos sobre Manaus a alegoria que se faz da cidade como se 
fosse uma ilha, de onde se sai apenas de barco ou avião, para outras grandes 
cidades brasileiras. Este confinamento obriga a “uma consciência de cen-
tralidade”, de uma reflexão e necessidade de conhecer a própria “aldeia”, 
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que nos estimula a estabelecer relações com outras pessoas, enquanto so-
ciabilidade desinteressada se possível, como diria Simmel (2006), onde nos 
permitimos imaginar como iguais. No meio urbano, o ideal seria tratar uns 
aos outros com igualdade, estabelecer relações de afinidades tão caras aos 
nossos conterrâneos indígenas e caboclos da Amazônia, quando se saúdam 
e convivem como, “manos” e “maninhas”. 

De fato, há que conceber múltiplas cidades em uma mesma cidade, 
tal como sugere Calvino (2006, p. 29), em seu livro “As cidades invisíveis”, 
“onde os outros lugares”, o exercício da diferença, podem ser “espelhos em 
negativo”, “[...] posto que o viajante reconhece o pouco que é seu, desco-
brindo o muito que não teve e o que não terá”.



mo tempo esperança, frente às várias experiências individuais 
envolvidas nos estudos relatados neste Memorial. Desencanto ao 
ver interesses poderosos, que se contrapõe à vida de indígenas, 
de afrodescendentes e de mestiços caboclos. Em grandes proje-
tos, que envolvem a construção de rodovias, hidrelétricas, Gaso-
duto, etc. Sem necessariamente contemplar as reivindicações das 
populações nativas. Mesmo que se justifique a relevância para 
conhecer esses segmentos sociais e se identifique possibilidades 
para atender as suas demandas.

Por outro lado, esperança quando se pode reunir um co-
nhecimento razoável sobre as populações estudadas. E descobrir 
que estamos diante de outras “visões de mundo”, diferentes mo-
dos de vida e utopias. Na concepção de Simmel (2004), “mundos 
paralelos”, desde que sejamos capazes de apreender e alargar o 
nosso conhecimento, sobre distintas formas de vida humana e 
civilização. 

Santos (2007) nos inspirou com a ideia de uma “antropo-
logia das ausências”, de reconhecer conhecimentos tradicionais 
não apenas no meio rural e em aldeias indígenas, mas também 
no meio urbano das cidades. Penso que apresentamos alguns 
caminhos nesse Memorial, pequenas “viagens” em busca de “ou-
tros saberes”, ouvindo a fala dos “nativos”, vendo as suas vidas e 
identificando os seus problemas sociais, estabelecendo possibili-
dades de diálogo e registro de suas memórias.

D epois dessa longa viagem, percorrendo diferentes 
trajetos antropológicos, cruzando rios e estradas, 
procurando caminhos, diante de muitos aconte-
cimentos, caberiam algumas considerações adi-
cionais. 

A alusão ao cavaleiro de Miguel de Cer-
vantes não seria sem sentido. Na verdade, corres-
ponde a um sentimento de desencanto e ao mes-

11 O Cavaleiro e os Moinhos
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Tomar contato com essas realidades e descrevê-las, “em carne e 
osso”, mas sem esquecer, de “por sangue nelas”. E assim, conhecer formas 
de adaptação ao meio natural, estratégias de sobrevivência no meio rural 
e urbano, modalidades de fruição e reinvenção das culturas. Nas cidades, 
procuramos destacar o lugar das festas e a sua importância enquanto socia-
bilidade festiva e mobilidade social.  

De acordo com Bourdieu (2009), reconhecemos que a memória so-
cial se inscreve no corpo dos homens, práticas incorporadas como “habi-
tus”. À luz de uma teoria da prática, com base na observação da corporei-
dade e das relações sociais dos agentes, identificamos diferentes modos de 
vida, inclusive no meio urbano.

Mas também observamos “histerese do habitus”, ação reativa diante 
de situações que se contrapunham a interesses individuais e coletivos, de 
segmentos menos favorecidos da sociedade. Acontecimentos e oportunida-
des para afirmação de identidades culturais e étnicas. Campo para o exercí-
cio do jogo e o controle de segredos, de informações com as quais se conta 
para jogar com os mais fortes. Não necessariamente utilizando a força, mas 
a criatividade, o efeito surpresa, a arte.

O que nos permitiu transitar entre múltiplos agentes, artesãos cujas 
mãos fabricavam artefatos de cerâmica, trançados e outros mais. Objetos 
que em algumas situações foram parar no Museu, enquanto bens sacraliza-
dos. Cantadores de versos, que traziam à memória coletiva, coisas de anti-
gamente, sem se furtar da crítica e ironia. Do corpo que dança, brinca boi, 
torce e se contorce. Apesar do preconceito, de qualquer visão hegemônica e 
castradora dirigida a essas práticas corporais. 

Oliven (1992) escreveu que, para se pensar o Brasil, antes de tudo, 
se deve conhecer a cultura brasileira, reconhecer as diferenças regionais. 
Pois, “no Brasil o nacional passa primeiro pelo regional”. Eu diria, que além 
das culturas regionais, em que pese a Amazônia, deveríamos acrescentar 
expressões culturais locais, como a casa, a rua, o bairro, a cidade.  

Há muito que relativizar. Cada vez mais, adquirir olhos para ver, o 
que os sujeitos inscrevem diariamente nas cidades e, em especial, quando 
fazem festas. Certeau (1994, p. 171) ressalta a importância de ler a cidade, 
como um texto, a partir dos rastros deixados pelos “praticantes ordinários 
da cidade”. A cidade e seus agentes, “[...] caminhantes, pedestres, cujo corpo 
obedece aos cheios e vazios de um texto urbano que escrevem sem poder 
lê-lo”. Assumir o desafio, de “[...] encontrar na megalópode eletrotecnizada 
a arte dos caçadores ou dos rurícolas antigos”.

Há que ser cavaleiro e imaginar moinhos de vento.



12.1 Disciplinas temáticas

O Curso de Ciências Sociais apresenta a maior concen-
tração de disciplinas de antropologia, incluindo teorias antropo-
lógicas e outras disciplinas temáticas. Os demais cursos deman-
dam em sua maioria a disciplina de “Introdução à antropologia 
cultural”. Na Pós-Graduação, estou vinculado como professor do 
quadro permanente do Programa de Pós- Graduação em An-
tropologia Social e do Programa de Pós-Graduação Sociedade 
e Cultura na Amazônia. Dentro do possível, tenho procurado 
oferecer uma disciplina na graduação e outra na pós-graduação 
a cada semestre. 

Nos últimos dez anos, as disciplinas ministradas foram 
as seguintes: Introdução à Antropologia Cultural - IHS 008, Gra-
duação, 2007/02; Imaginário e Cultura Popular na Amazônia - 
MSC 12, Pós-Graduação, 2007/02; Região, nação e identidade 
– CEGETNO, Pós-Graduação, 2007/02; Antropologia I - IHS 
300, Graduação, 2008/01; Epistemologia das Ciências Humanas 
e Sociais - MSC 02, Pós-Graduação, 2008/01; Introdução à An-
tropologia Cultural - IHS 008, Graduação, 2008/02; Antropologia 
no Brasil - IHS 382, Graduação, 2008/02; A cidade e o fenômeno 
urbano - MSC 12, Pós-Graduação, 2008/02; Antropologia Urba-
na - IHS 381, Graduação, 2009/01; Teoria Antropológica I - TA I, 
Pós-Graduação, 2009/01; Epistemologia e Metodologia das Ciên-
cias Humanas e Sociais - MSC 02, Pós-Graduação, 2009/01; In-
trodução à Antropologia Cultural - IHS 008, Graduação, 2009/02; 

E m 1991, quando ingressei na UFAM, fui lotado 
no Departamento de Ciências Sociais.  Em 2007 
foi criado o Departamento de Antropologia. Esse 
Departamento é responsável por oferecer disci-
plinas semestrais a diferentes cursos de gradua-
ção da Universidade.

12 Troca de saberes
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Epistemologia e metodologia das Ciências Humanas e Sociais - MSC 02, 
Pós-Graduação, 2010/01; Teoria Antropológica I - TA I, Pós-Graduação, 
2010/01; Introdução à Antropologia Cultural - IHS 008, Graduação, 2010/02; 
Epistemologia das Ciências Humanas e Sociais - MSC 02, Pós-Graduação, 
2011/01; Tópicos Especiais de Antropologia – “Culturas e imaginários urba-
nos”, Pós-Graduação, 2011/01; Introdução à Antropologia Cultural - IHS 
008, Graduação, 2011/02; Teoria Antropológica II - IHS 356, Graduação, 
2012/02; Tópicos Especiais II – Culturas populares em meio urbano - PGSC 
569, Pós-Graduação, 2012/02; Antropologia Urbana - IHS 381, Gradua-
ção, 2013/01; Introdução à Antropologia Cultural – IHS 008, Graduação, 
2013/02; Teoria Antropológica II - TA II – PPGAS/UFAM, Pós-Graduação, 
2013/02; Teoria Antropológica I – IHS 355, Graduação, 2014/01; Tópicos 
Especiais – Estudos Culturais (PPGSCA/PPGAS), Pós-Graduação, 2014/01; 
Introdução à Antropologia Cultural – IHS 008, Graduação, 2014/04; For-
mação do pensamento Social na Amazônia – PGSCA 501, Pós-Graduação, 
2014/02; Antropologia I – IHS 300, Graduação, 2015/01; Estudos Culturais 
– Atividade Programada – PPGSCA – Benjamin Constant (AM), Pós-Gra-
duação, 2015/01; Estudos Culturais – Atividade Programada – PPGSCA – 
Parintins (AM), Pós-Graduação, 2015/01; Teoria Antropológica II – IHS 
356, Graduação, 2015/02; Tópicos Especiais I - A cidade e o fenômeno urba-
no – PGSCA 568, Pós-Graduação, 2015/02; A cidade e o fenômeno urbano 
– PGANS 505, Pós-Graduação, 2015/02; Teoria Antropológica I – IHS 356, 
Graduação, 2016/01; Epistemologia das Ciências Humanas e Sociais – PGS-
CA 502, Pós-Graduação, 2016/01; Antropologia no Brasil – IHS 382, Gra-
duação, 2016/02; A cidade e o urbano, Pós-Graduação, 2016/02; Antropo-
logia Urbana – IHS 381, Graduação, 2017/01; Epistemologia e Metodologia 
das Ciências Humanas e Sociais – PGSCA 502, Pós-Graduação, 2017/01.

12.2 Orientações de pesquisas

Além das festas religiosas e populares, das expressões de culturas 
populares, do patrimônio material e imaterial, muitos outros temas me per-
mitiram estabelecer conexão entre cidades e vida urbana. 

Vários dos estudos realizados envolveram parcerias acadêmicas, no 
terreno da antropologia urbana, com orientações de alunos de graduação, 
pós-graduação e, em alguns casos, iniciação cientifica júnior. A lista é ex-
tensa, mas por ora caberia mencionar os temas de investigação, referentes 
aos últimos dez anos: Manuel Sebastian Roa Gomez, Iniciação Científica, 
“Adolescentes indígenas em Manaus - meninos, meninas e modo de vida ur-
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bano em uma escola da cidade”, 2016; Lucas Alves de Vasconcelos Neto, 
Iniciação Científica, “Bestiário amazônico em Inglês de Sousa e João Barbosa 
Rodrigues - mito e sociedade”, 2016; Christian André da Silva Santos, Inicia-
ção Científica, “Camelôs no centro histórico de Manaus - paisagem urbana 
e consumos culturais” (Renovação), 2016; Christian André da Silva Santos, 
Iniciação Científica, “Gente que rima - Rap, batalhas de Mc’s e juventude em 
Manaus”, 2016; Victor Hugo Costa Pimentel, Iniciação Científica, “Requali-
ficação da Praça da matriz e avenida Eduardo Ribeiro no Centro Histórico de 
Manaus - espaços públicos e usos urbanos”, 2016; Victor Hugo Costa Pimen-
tel, Iniciação Científica, “Praça da Matriz e praça rotatória da feira do pro-
dutor - espaços públicos e usos urbanos em Manaus”, 2015; Maria de Lourdes 
Ferreira da Silva, Mestrado, “Entre o espetáculo e a realidade social - um es-
tudo sobre a imagem do indígena exibida no Festival Folclórico e as condições 
de vida da população Sateré-Mawé residente em Parintins-AM”, 2014; Carly 
Anny Barros Figueiredo, Mestrado, “Um estudo etnográfico da festa de São 
Sebastião na paróquia (católica) e em um terreiro de umbanda na zona ur-
bana do município de Parintins (AM)”, 2014; Basílio José Tenório de Souza, 
Mestrado, “A cultura das pastorinhas natalinas em Parintins”, 2013; Urçula 
Regina Vieira Fernandes, Doutorado, “Vozes das barrancas - a festa de Santo 
Antônio da Terra Preta em Manacapuru (AM)”, 2012; Tereza Kátia Alves 
de Albuquerque, Mestrado, “As quadrilhas juninas e suas transformações 
culturais nos festivais folclóricos em Boa Vista-Roraima (2001-2011)”, 2011; 
Alice Flavia Carlos Bezerra, Iniciação Científica Júnior, “Cruzando narrati-
vas e informações sobre o Museu Amazônico e a minha casa”, 2011; Juliana 
da Silva Almeida, Iniciação Científica, “Cultura material indígena do Alto 
Rio Negro na Coleção Ibama do Museu Amazônico”, 2011; Geisemara Soares 
Matos, Iniciação Científica, “Cultura material indígena Ticuna na Coleção 
Ibama do Museu Amazônico”,  2011; Mauro Augusto Dourado Menezes, 
Mestrado, “Música popular amazonense”, 2011; Rodrigo Fadul Andrade, 
Mestrado, “Os preparativos para a copa do mundo de futebol de 2014 em 
Manaus”, 2011; Matheus de Sousa Silva,  Iniciação Científica Júnior, “Pe-
queno Flanêur e a arte popular - Cruzando narrativas e informações sobre o 
Museu Amazônico e cultura popular”, 2011; Amanda Carolina Pereira Ro-
cha, Iniciação Científica Júnior, “Pequeno Flanêur e a memória - Cruzando 
narrativas e informações sobre o Museu Amazônico e o meu bairro”, 2011; 
Brendo Souza da Silva, Iniciação Científica Júnior, “Pequeno Flanêur e as 
passagens - Cruzando narrativas e informações sobre a sala de objetos rituais 
do Museu Amazônico e a minha casa”, 2011; Nadielle de Assis Pereira, Tra-
balho de conclusão de Curso, “A festa do Divino Espírito Santo na cidade de 
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Itacoatiara”, 2010;  Ivanilson Barbosa da Costa, Iniciação Científica, “Folclo-
re e antropologia na produção intelectual de Mário Ypiranga Monteiro sobre 
a cultura amazonense”, 2010; Cristian Pio Ávila, Doutorado, “Gambá - os 
tambores da floresta”, 2010; Yomarley Lopes Holanda, Mestrado, “Os bois-
-bumbás de Fonte Boa (AM) - dinâmica e múltiplas dimensões sociais da festa 
interiorana”, 2010; Rodrigo Pollari Rodrigues, Iniciação Científica, “Comida 
de rua em Manaus - consumos culturais de alimentos em meio urbano”, 2009; 
Amanda Nina Ramos, Iniciação Científica, “Cultura popular e ciências hu-
manas - produções acadêmicas sobre cultura popular na UFAM”, 2009; Frank 
Queiroz Chaves, Mestrado, “Memória edificada - relações humanas e patri-
mônio histórico de Itacoatiara (1903-2012)”, 2009; Elma Nascimento de Sou-
za, Mestrado, “Na batida do cajado - as Pastorinhas de Manaus”, 2009; Davi 
Fragoso Barros, Iniciação Científica, “Os Emos em Manaus – construções de 
identidades e sociabilidades juvenis em meio urbano”, 2009; Edvan Fleury 
da Costa Soares, Iniciação Científica, “Culturas juvenis em Manaus - tribos 
urbanas, identidades e sociabilidades”, 2008;  Vinicius Leal Silva, Iniciação 
Científica, “Festas populares e religiosas em acervos hemerográficos”, 2008; 
Amanda Nina Ramos, Iniciação Científica,  “Políticas culturais do estado e 
município para culturas populares de Manaus - intervenções institucionais no 
Largo de São Sebastião e identificação de um patrimônio imaterial local na 
última década”, 2008; Rodrigo Pollari Rodrigues, Iniciação Científica, “Ras-
tros e aura da belle époque manauara - relações de sociabilidade e consumos 
culturais no Largo de São Sebastião”, 2008; Glacy Ane Araújo de Souza, Mes-
trado, “Ajeun Odara – um estudo acerca da culinária afro em Manaus”, 2007; 
Rodrigo Pollari Rodrigues, Iniciação Científica, “Direito ao deslocamento e 
ao consumo de lugares na cidade - relações de sociabilidade e lazer entre sujei-
tos de cultura popular em Manaus”, 2007; Sergio Enrique Ochoa Guimarães, 
Iniciação Científica, “Festivais e grupos folclóricos na cidade – divulgação de 
órgãos oficiais e da imprensa da (des) conhecida cultura popular de Manaus”, 
2007;  Ellen da Silva Fernandes, Iniciação Científica, “Novas centralidades 
de cultura popular na cidade de Manaus – manifestações folclóricas como 
meio de sociabilidade e apropriação de lugares no espaço urbano”, 2007; 

As pesquisas de orientandos em andamento são as seguintes: Victor 
Hugo Costa Pimentel, Iniciação Científica, “Mercado Municipal Adolpho 
Lisboa - patrimônio histórico e usos culturais”, 2017; Lucas Alves de Vas-
concelos Neto, Iniciação Científica, “Vida líquida em Black Mirror - análise 
da narrativa seriada com base nas obras de Zygmunt Bauman”, 2017; Italo 
Alves Nogueira Colares, Iniciação Científica, “Cinema alternativo em Ma-
naus - públicos e consumos culturais”, 2017; Glacy Anne Araujo de Souza, 



Sérgio Ivan Gil Braga  |155

Doutorado, “Artesãos do Axé – arte no candomblé em Manaus (AM)”, 2017; 
Tharcisio Santiago Cruz, Doutorado, “Capoeira e fronteira no Alto Solimões 
- religiosidade e segredo”, 2017; Rosiel do Nascimento Mendonça, Mestrado, 
“Cinema  e política no Brasil nos anos 1960 – confluências entre os discur-
sos nacionalistas de Arthur Reis e Glauber Rocha a partir do documentário 
Amazonas, Amazonas”, 2016; Aires Manuel dos Santos Fernandes, Douto-
rado, “Transformações urbanas em Parintins”, 2016; Noélio Martins Costa, 
Doutorado, “A rua como um lugar - a invisibilidade de sujeitos em situação 
de rua no centro da cidade de Manaus”, 2015;  Elma Nascimento de Souza, 
Doutorado, “Festribal de São Gabriel da Cachoeira (AM)”, 2015; Rodrigo 
Fadul Andrade, Doutorado,  “As várias faces de Nossa Senhora na Amazônia 
- devoção e festa”, 2014; Lúcia Maria Barbosa Lira, Doutorado, “Visibilidade 
ou invisibilidade dos afrodescendentes na Praça 14 de janeiro - em relação as 
suas origens”, 2014; Valter Frank de Mesquita Lopes, Doutorado, “Os Proces-
sos Culturais na Pintura do Artista Plástico Moacir Andrade”, 2013.

Quanto às pesquisas que coordenei ou participei como pesquisador 
caberia destacar as seguintes, nos últimos dez anos: “Cidades plurais - pa-
trimônios, espaços públicos e consumos culturais urbanos”, Instituto Brasil 
Plural (IBP/ INCT) - CNPq, maio de 2017 a maio de 2019, pesquisador; 
“Torcedores - vida, paixão e morte no país do futebol”, CNPq e Ministério 
dos Esportes, de fevereiro de 2014 a fevereiro de 2016, pesquisador; “Mu-
seu Amazônico - fazendo cultura e arte”, Ministério da Ciência e Tecnolo-
gia, de março de 2011 a fevereiro de 2012, coordenador e pesquisador; “Às 
margens da cidade - outras imagens, paisagens e histórias de Manaus e suas 
águas”, Instituto Brasil Plural (IBP/ INCT) – CNPq-FAPEAM, de março de 
2011 a fevereiro de 2013, pesquisador; “Festas religiosas e populares na Ama-
zônia - cultura popular, patrimônio imaterial e cidades”, FAPEAM, março 
de 2008 a fevereiro de 2011, coordenador e pesquisador; “Santo Antônio 
de Borba – devoção e festa”, Secretaria de Cultura do Estado do Amazonas, 
Fevereiro de 2007 a março de 2008, coordenador e pesquisador; “Investiga-
ções urbanas comparadas Brasil-Portugal: cidades, patrimônio e consumo”, 
CNPq, fevereiro de 2006 a março de 2008, pesquisador; “Festas Religiosas 
e Populares na Amazônia”, CNPq/Humanidades, fevereiro de 2006 a março 
de 2008, coordenador e pesquisador; “Bois-bumbás de Manaus - o olhar 
da gente miúda sobre o brincar de boi”, Fundação Villa-Lobos/ Prefeitura 
Municipal de Manaus, fevereiro de 2005 a março de 2006, coordenador e 
pesquisador; “Santificação Popular - Santa Etelvina, santa pela fé de seus de-
votos”, Secretaria de Cultura do Governo do Estado do Amazonas, fevereiro 
de 2005 a março de 2006, coordenador e pesquisador; “Festas religiosas e po-
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pulares na Amazônia”, CNPq/FAPEAM, fevereiro de 2004 a março de 2007, 
coordenador e pesquisador.

12.3 Intercâmbios e publicações

Em 2006, fui convidado a integrar uma rede de pesquisas com co-
legas do Brasil e Portugal, que se chamou “Rede Brasil Portugal de Estudos 
Urbanos”. Tratava-se de uma articulação entre pesquisadores brasileiros e 
portugueses, para concorrer a um edital do CNPq, que contemplava em 
um primeiro momento, viagens exploratórias a serem realizadas no Brasil 
e em Portugal. Depois, seguiram-se outros dois editais do CNPq, nos quais 
conseguimos financiamento, contemplando pesquisas comparativas, parti-
cipação conjunta em eventos e publicações. Foram publicados dois livros 
pela Rede, com edição da Editora Almedina, Coimbra (Portugal): “Plural de 
cidades – novos léxicos urbanos” (2010) e “Diálogos urbanos” (2014).

Aprendi muito com os colegas que compunham a rede.  Os traba-
lhos dos pesquisadores cobriam temas como requalificação urbana de cen-
tros históricos, segregação urbana, espaços públicos urbanos, entre outros. 
O meu interesse de estudo na rede se voltou para culturas populares em 
meio urbano. Tive oportunidade de realizar estudos exploratórios em cida-
des portuguesas, sobre festas religiosas e populares, com vistas à compara-
ção com o que estudara no Brasil. Nas viagens realizadas, fiz levantamentos 
sobre a festa do Divino Espírito Santo na Ilha Terceira, nos Açores, bem 
como na festa de São João na cidade do Porto e festa de Santo Antônio em 
Lisboa, Portugal.

Desenvolvi estudo comparativo sobre a festa de Santo Antônio na 
cidade de Borba, no rio Madeira, estado do Amazonas, com a festa do mes-
mo Santo realizada na cidade de Lisboa, Portugal. Este estudo foi publicado 
no segundo livro, “Diálogos urbanos” (2014), da Rede Brasil Portugal de 
Estudos Urbanos. 

Em dezembro de 2015, fui convidado para participar de um Seminá-
rio sobre a obra de Santo Antônio, cuja ideia era reconhecer a sua influência 
em diferentes lugares de sua trajetória de vida e em função de seus adeptos, 
inclusive fora da Europa. O Seminário ocorreu na Universidade de Pádua, 
Itália, que abriga o santuário onde está sepultado o Santo. Apresentei o que 
havia pesquisado sobre Santo Antônio na cidade Borba, estado do Amazo-
nas. Foi uma experiência impressionante, sobretudo pela possibilidade de 
comparar três cidades com forte devoção popular a Santo Antônio, Borba, 
Lisboa e Pádua. A comunicação apresentada no evento foi publicada em 
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2017, em capítulo de livro, organizado por Donatella Schimidt e Franco 
Benucci, da Universidade de Pádua.

Ainda sobre devoção popular, realizei um estudo inédito sobre San-
ta Etelvina, uma Santa popular canonizada pelo povo em Manaus, estado 
do Amazonas. É interessante perceber, o quanto a morte e santificação de 
Etelvina de Alencar, em 1901, em Manaus, uma cidade com uma população 
em torno de cinquenta mil, trouxe grande comoção à época. Um fenômeno 
urbano que despertou o coração de muitos manauaras, tendo em vista a 
morte violenta da menina de 17 anos, que se tornou um modelo de vida 
para gerações que se seguiram. Uma santificação popular, não reconhecida 
pela igreja católica. Santa Etelvina, ainda hoje, encontra-se sepultada e con-
tinua sendo cultuada no Cemitério São João Batista de Manaus.

Em relação às publicações, individuais ou coletivas, caberia destacar 
as mais relevantes:

•	 Publicações em livros 

BRAGA, Sérgio Ivan Gil. Cultura popular, patrimônio imaterial e 
cidades. Manaus: Edua, 2007. ISBN 85-7401235-1. 

BRAGA, Sérgio Ivan Gil. Culturas populares em meio urbano 
amazônico. In: BRAGA, Sérgio Ivan Gil (Org.) Culturas populares 
em meio urbano. Manaus: Edua; Fundação de Amparo à Pesquisa do 
Estado do Amazonas (FAPEAM), 2012. ISBN 978-85-7401-626-9. 

BRAGA, Sérgio Ivan Gil. Culturas populares na cidade. In: 
FORTUNA, Carlos; LEITE, Rogério Proença. Plural de cidade: 
novos léxicos urbanos. Coimbra (Portugal): Editora Almedina; 
Centro de Estudos Urbanos: Universidade de Coimbra, 2009. ISBN 
968-972-40-3924-4. 

BRAGA, Sérgio Ivan Gil. Danças e andanças de negros na 
Amazônia: por onde anda o filho de Catirina? In: SAMPAIO, 
Patrícia de Melo. O fim do silêncio. Belém: Editora Açaí, 2011. ISBN 
978-85-61586-30-0.

BRAGA, Sérgio Ivan Gil. Festas amazônicas em performance: entre 
o rito e o teatro. In: SANTOS, G. Mendes dos; DIAS JUNIOR, C. 
M.; SILVA, Sidney Antonio (Orgs.). Amazônia e outros temas: 
coleção de textos antropológicos. Manaus: Edua, 2010. ISBN 
978.85.7401-500-2. 
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BRAGA, Sérgio Ivan Gil.  Festas religiosas e populares na Amazônia: 
algumas considerações sobre cultura popular. In: ______. Cultura 
popular, patrimônio imaterial e cidades. Manaus: Edua, 2007. ISBN 
85-7401235-1. 

BRAGA, Sérgio Ivan Gil. Fiestas religiosas y populares em La 
Amazonia. In: RODRIGUES, Alain Basall; BENITEZ, Gisela 
Landázuri; BAEZA, Manuel Antonio (Org.). Imaginários sociales 
latinoamericanos: construcción histórica y cultural. Tuxtla, 
Gutiérrez, Chiapas (México): Universidad de Ciencias y Artes de 
Chiapas; Instituto Politécnico Nacional, 2008. ISBN 968-5149-51-8.

BRAGA, Sérgio Ivan Gil. Os bois-bumbás de Parintins. Textos do 
Brasil: festas populares, Brasília, n. 15, 2009.

BRAGA, Sérgio Ivan Gil. Santo António de Lisboa (Portugal) e 
de Borba (Amazonas): entre o rito e o teatro em espaços públicos.  
In: FORTUNA, Carlos; LEITE, Rogério Proença (Orgs.). Diálogos 
urbanos: territórios, culturas, patrimônios. Coimbra (Portugal): 
Editora Almedina; Centro de Estudos Sociais: Universidade de 
Coimbra, 2013. ISBN 978-972-40-4919-9.

BRAGA, Sérgio Ivan Gil. Santo Antônio de Lisboa (Portugal) e de 
Borba (Amazonas): entre o rito e o teatro em espaços públicos. In: 
BENUCCI, Franco; SCHMIDT, Donatella. Ácqua, pane, devozione: 
Sant’Antonio tra l’antico e il comtemporaneo. Pádua, Itália: 
Universitá Degli Studi di Padova, Dipartimento di Scienze Storiche, 
Geografiche e dell’ Antichitá, 2017. ISBN 978-88-6787-594-8. 

BRAGA, Sérgio Ivan Gil; ANDRADE, Rodrigo Fadul; 
RODRIGUES, Rodrigo Pollari. Museu e coleções museológicas: 
notas de uma experiência antropológica. In: CASTELS, Alícia 
(Org.). Patrimônio Cultural e seus campos. Santa Catarina: UFSC/
IBP, 2014. ISBN 978.85.328.0671-0. 

BRAGA, Sérgio Ivan Gil; RODRIGUES, Rodrigo Pollari. Festas 
religiosas e populares na Amazônia: cultura popular, patrimônio 
imaterial e cidades. In: ÁVILA, Cristian Pio; ARAUJO, Assíria 
Napoleão de. Patrimônio Imaterial em Foco. Manaus: Governo do 
Estado do Amazonas: Secretaria de Estado da Cultura, 2009.

BRAGA, Sérgio Ivan Gil; RODRIGUES, Rodrigo Pollari. 
Introdução. In: BRAGA, Sérgio Ivan Gil (Org.) Culturas populares 
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em meio urbano. Manaus: Edua; Fundação de Amparo à Pesquisa 
do Estado do Amazonas (FAPEAM), 2012. ISBN 978-85-7401-
626-9. 

RODRIGUES, Rodrigo Pollari; BRAGA, Sérgio Ivan Gil. É 
conversando que a gente se entende: uma etnografia do “678” em 
Manaus rumo à Ponta Negra. In: BRAGA, Sérgio Ivan Gil (Org.) 
Culturas populares em meio urbano. Manaus: Edua; Fundação de 
Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (FAPEAM), 2012. 
ISBN 978-85-7401-626-9. 

BRAGA, Sérgio Ivan Gil; RODRIGUES, Rodrigo Pollari. Ônibus:  
ensaio fotográfico. BRAGA, Sérgio Ivan Gil (Org.) Culturas 
populares em meio urbano. Manaus: Edua; Fundação de Amparo 
à Pesquisa do Estado do Amazonas (FAPEAM), 2012. ISBN 978-
85-7401-626-9. 

•	 Publicações em periódicos

ANDRADE, Rodrigo Fadul; BRAGA, Sérgio Ivan Gil. Futebol 
e torcedores em Manaus (AM): breve digressão e etnografia 
multissituada em clima de Copa do mundo na cidade. Revista 
Ponto Urbe, v. 14,  2014. ISSN 1991-3341. 

BRAGA, Sérgio Ivan Gil. Festas religiosas e populares na Amazônia: 
cultura popular, patrimônio imaterial e cidades. Oficina do CES, 
Universidade de Coimbra, Coimbra, Portugal, n. 288, out. 2017. 
Disponível em: <http://www.ces.uc.pt/publicacoes/oficina/
ficheiros/288.pdf>. ISSN 2182-7966. 2007.

COSTA, Noélio Martins; BRAGA, Sérgio Ivan Gil; 
ALBUQUERQUE, Renan. O cotidiano de pessoas em situação 
de rua na segunda maior capital urbana da Amazônia Brasileira. 
In: JUNQUEIRA, C.; JUSTAMAND, M.; ALBUQUERQUE, 
R. Fazendo Antropologia no Alto Solimões 10. São Paulo: Alexa 
Cultural, 2017. ISBN - 978-85-5467-000-9. 

LOPES, Valter Frank Mesquita; BRAGA, Sérgio Ivan Gil. A cidade 
sob a poética do artista: um estudo dos processos comunicativos na 
obra do artista plástico Moacir Andrade. Comunicação e Inovação, 
v. 17, n. 35, p. 102-120, jul./dez. 2016. ISSN 2178-0145. 
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RODRIGUES, Rodrigo Pollari; BRAGA, Sérgio Ivan Gil. 
Metamorfose ambulante: uma viagem de ônibus como rito de 
passagem. SOMANLU, Revista de Estudos Amazônicos, Programa 
de Pós-Graduação Sociedade e Cultura na Amazônia, UFAM, 
Manaus, ano 8, n. 1, jan./jun. 2008. ISSN 1518-4765.

 

•	 Outras publicações

BRAGA, Sérgio Ivan Gil. Apresentação e organização. In: CURSOS 
d’ Água doce, memórias de gentes e lugares nas coleções de um 
Museu: catálogo das coleções do Museu Amazônico. Manaus: 
UFAM/Museu Amazônico, 2011. ISBN 978-85-64218-02-4. 

BRAGA, Sérgio Ivan Gil (Org.). Inventário do Centro Histórico de 
Itacoatiara. Manaus: Superintendência do Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional do Estado Amazonas, 2012.

EXPOSIÇÃO PALAFITAS DE INÁCIO MACIEL. Manaus: 
Governo do Estado do Amazonas, Secretaria de Estado da Cultura, 
Centro de Artes Visuais, Galeria do Largo, 2009. Texto de catálogo. 
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