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Apresentação 

Fronteiras moventes:  relações,  saberes e poderes  

(voltar) 

Heloísa Helena Siqueira Correia 
Osvaldo Copertino Duarte 
Valdir Aparecido de Souza  

“...o conhecimento da cultura do outro é um ideal contraditório, pois exige 
que mudemos sem mudar, que sejamos outros sem deixar de ser nós 
mesmos,” Octavio Paz. 

Reúnem-se aqui os trabalhos apresentados nos Grupos de Trabalho durante o I Congresso 
Métodos Fronteiriços: objetos míticos, insólitos e imaginários realizado na cidade de Porto Velho 
de 08 a 10 de Abril de 2015. O evento foi promovido pelo Grupo de Pesquisa em Estudos 
Literários, Centro de Estudos Interdisciplinares sobre o Imaginário Social, Grupo de Pesquisas 
Mapa Cultural - Centro Interdisciplinar de Estudos em Cultura e Artes, Programa de Mestrado 
em Estudos Literários e Programa de Mestrado em História e Estudos Culturais da 
Universidade Federal de Rondônia. Articulados à proposta do Congresso, os GTs 
proporcionaram a reunião de estudantes, professores, pesquisadores e demais interessados no 
debate sobre temas urgentes em contexto amazônico. 

Estiveram em discussão temas como o extermínio sistemático dos povos originários; a exclusão 
e o isolamento impostos às populações tradicionais e comunidades habitantes da região; a 
relação problemática dos seres com a natureza amazônica e mais especificamente com a 
terra/Terra, desde os conflitos agrários até a relação mais fundamental dos seres com o espaço; 
questões de gênero, cultura e construção de identidades móveis e em trânsito; a crise e os efeitos 
da economia numa esfera múltipla e microcósmica; a força dos saberes não ocidentais na 
construção de um contra discurso que critica e desconstrói a colonização; os modos narrativos 
orais, com sua abundante carga mítica e imaginária; a capacidade de intervenção da estética dos 
mitos e do imaginário na consciência histórica dos sujeitos; a postura de resistência das 
literaturas americanas compreendidas como participantes do realismo maravilhoso e do 
insólito literário; as atitudes estéticas, históricas e antropológicas contra a homogeneização e os 
processos de exotização da região; e os objetos raros que se encontram na Amazônia visível e 
invisível, a partir da perspectiva de múltiplos saberes, inclusive os saberes orais. 

Com estes textos os leitores poderão perceber que habitam fronteiras de várias dimensões e 
linguagens, como as fronteiras espaciais que se constituem como objeto da colonização e da luta 
intestina pelo poder; as fronteiras temporais impostas pelas reflexões de historiadores e 
estudiosos da literatura que trabalham a favor de outra historiografia dos povos indígenas, 
ribeirinhos e quilombolas; os liames entre o oral e o escrito, entre ficção e história e entre a 
representação e o vivido, assim como as fronteiras/encruzilhadas entre diferentes matrizes 
culturais e entre os próprios saberes ocidentais, como antropologia, arqueologia, teoria literária, 
história, literatura, filosofia, cultura e geografia.  

Andar por estas fronteiras exige de todos (pesquisadores, habitantes e leitores da Amazônia) 
certa atenção no que diz respeito à construção de métodos fronteiriços que não sirvam à 
colonialidade do saber e do poder, e possuam verve compatível com os objetos raros, insólitos, 
fantásticos, imaginários e complexos que abordam. A coautoria dos textos é invariavelmente 
reservada ao leitor que os submeterão a crivo. Anseia-se que seja pelo tempo que a leitura e o 
diálogo requer, o tempo da vida e da memória. 
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Grupo de Trabalho 1 

(voltar)  



	 11 

Mitos e narrativas indígenas:  entre a antropologia e a 
l iteratura 

Felipe VANDER VELDEN 
Ari Miguel Teixeira OTT 

Criaturas insólitas abundam na Amazônia indígena. Mapinguaris, curupiras, donos e mestres 
da caça, mães da mata e das águas, cobras grandes, urubus bicéfalos, deuses canibais, heróis 
civilizadores e seus desastrados (e muitas vezes malignos) irmãos mais novos, pessoas de 
pequena estatura ou gigantes, espíritos transformados em terríveis onças, índios com genitálias 
gigantes, a lua que desce dos céus para copular com as mulheres e aranhas que rasgam com os 
dentes o ânus de gente sem fundos. Há, enfim, todo um fabulário de extraordinária riqueza, 
cuja expressão artística pode ser encontrada não apenas nas narrativas amplamente 
reconhecidas como míticas, mas também em outras formas de engenhos humanos, seja na 
música, no grafismo em variados suportes (cestaria, cerâmica, madeira, o próprio corpo), nos 
sonhos e na experiência diária que faz questão de assinalar encontros reais com tais seres 
fantásticos, frequentemente também traiçoeiros e perigosos, muitas vezes mortais. Tal 
figuração destas criaturas nas narrativas – míticas ou outras, materiais e imateriais – de 
episódios cotidianos, entretanto, leva-nos a questionar: trata-se mesmo, afinal, de um 
“fabulário”? Estas histórias falam apenas de seres fantásticos, personagens antes do texto do que 
do mundo cotidiano habitado pelos coletivos ameríndios? Ou elas nos convidam a apreciar, 
como quer Eduardo Viveiros de Castro (2002), outros mundos possíveis, tão reais quanto o 
nosso, em que entes estranhos como estes não existem senão na religião, na literatura, na crença 
e na imaginação das pessoas? 

As narrativas indígenas em que figuram de modo proeminente estes personagens e seus 
incríveis feitos chamaram logo a atenção dos primeiros visitantes europeus que estiveram entre 
os grupos indígenas no litoral oriental da América do Sul. Da mesma forma, relatos de 
avistamentos e encontros com monstros e criaturas estranhas rapidamente encheram as 
páginas dos cronistas coloniais espantados com a proverbial variedade da natureza nos 
trópicos. Muitos desses seres, como se pode aferir posteriormente, acabaram por ser 
“purificados” (seguindo LATOUR, 1997) na forma de entidades taxonômicas reconhecidas e 
classificadas pela zoologia como “animais”. Muitos deles, entretanto, permaneceram aquém 
deste trabalho de catalogação da natureza tropical do Brasil, e acabaram como matéria não da 
biologia, mas da antropologia e da literatura. É na confluência destes dois ramos do 
conhecimento que precisamos refletir a respeito destas histórias – ou narrativas, contos, lendas, 
mitos, textos, e por aí vai – e este foi o mote que deu origem ao simpósio temático no qual os 
textos desta seção foram comunicados e debatidos, e para os quais estas breves linhas servem de 
apresentação. 

Algo desses mundos indígenas – destas ditas figuras míticas, reais ou simbólicas, mas sempre 
dotadas de potentes sentidos religiosos e funções rituais – pode ser visualizado na decoração de 
objetos diversos. E isso mesmo na longa duração. É assim, concordando com Denise Schann 
(1996), que afirma que “a cerâmica é um veículo importante para a compreensão de tais 
sociedades, pois por meio dela se pode inferir dados ligados ao comportamento cultural e social 
destes grupos”, que Odair Vassoler sugere múltiplas possibilidades de interpretação dos 
motivos decorativos encontrados na cerâmica da tradição Jatuarana, escavada na região do Alto 
Madeira. A partir de uma recensão dos materiais etnográficos disponíveis acerca de temas 
míticos e conhecimentos associados à produção ceramista entre várias populações indígenas 
sul-americanas, Vassoler aponta recorrências notáveis nos motivos e padrões inscritos nos 
artefatos contemporâneos e naqueles antigos. Tais motivos gráficos podem, assim, ser tomados 
como inspiração para a interpretação das formas visíveis nos vestígios arqueológicos, o que, 
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segundo o autor, deve nos ajudar a compreender algo do pensamento, da mitologia e do mundo 
habitado pelas sociedades nativas do Vale do Rio Madeira há muito desaparecidas. 

Mas se narrativas míticas e seus personagens vêm sendo inscritos na argila – e na cestaria, na 
tecelagem, nas armas e nos corpos – desde tempos imemoriais nas terras baixas da América do 
Sul, a partir do século XVI eles passam também a ser escritos no papel. E, nisso, a literatura 
toma o lugar da arqueologia no diálogo com a etnologia. Gabriela Ismerim Lacerda, em seu 
capítulo, aborda uma das primeiras coletâneas de narrativas ameríndias aparecidas no Brasil, a 
Poranduba Amazonense, de João Barbosa Rodrigues, publicada no Rio de Janeiro em 1890. 
Lacerda analisa, aqui, um dos aspectos recorrentes nos textos indígenas reunidos por Barbosa 
Rodrigues (com versões em Nheengatu, a Língua Geral Amazônica), quais sejam, as 
metamorfoses, demonstrando se tratar de um tema fundamental nas mitologias e cosmologias 
amazônicas, tal como sugerido, de modo analiticamente sofisticado, pelos trabalhos de Eduardo 
Viveiros de Castro (1996). Uma das formas da metamorfose, que aparece frequentemente nas 
narrativas, é singularizada pela autora: aquela que evoca o nexo entre vida e morte (e a 
continuidade da vida após a morte) a partir da transformação do corpo morto ou de partes do 
corpo mutilado em alimento (peixes, macaxeira, guaraná). As múltiplas conexões produzidas 
pelas metamorfoses nas narrativas (inclusive aquelas que versam sobre as origens da 
diversidade das coisas do mundo, presentes em virtualmente todas as culturas indígenas) e na 
experiência cotidiana evidenciam a qualidade “altamente transformacional” dos mundos 
ameríndios (RIVIÈRE, 1995, p. 201). 

Desde então, as análises das narrativas indígenas como forma de literatura (oral) têm se 
expandido (SÁ, 2012), em paralelo a sua abordagem, pela antropologia, como objetos de ciência 
ou reflexão filosófica (LÉVI-STRAUSS, 2004[1964]), rompendo, desta forma, com duas pré-
concepções perniciosas mantidas (infelizmente ainda hoje) a respeito destes textos: que se 
tratam de uma literatura menor, e que seriam história falsas ou filosofias precárias. Assim, 
Joeliza Lamarão e Wany Sampaio, em sua contribuição conjunta, exploram as metáforas 
presentes em narrativas escritas em língua portuguesa por professores indígenas de diversas 
etnias de Rondônia participantes do Projeto Açaí II. Muito já se discutiu sobre os problemas da 
notação escrita de mitos, e mais tinta foi vertida, ainda, sobre os descompassos produzidos pela 
tradução de textos em línguas indígenas para línguas nacionais dominantes. Não obstante, 
Lamarão e Sampaio demonstram algo da produtividade do trabalho realizado com textos 
redigidos em português, ao focalizarem as metáforas orientacionais e espaciais que, se expressas 
linguisticamente, também “deixam transparecer muito da sua cultura [e ontologias] aos 
leitores” (e isso, talvez, porque algumas dessas construções não sejam, de fato, metafóricas). É 
certo que a expressão indígena em português traz seus próprios desafios analíticos, e não deixa 
de ser objeto com muitas possibilidades, não apenas de reflexão teórica como também de 
afirmação de identidades étnicas (MAHER, 1998). Além disso, recentes discussões 
antropológicas podem mesmo sugerir que são justamente os problemas de tradução (mas não 
necessariamente linguísticos) aqueles que oferecem desafios mais instigantes à compreensão de 
ontologias nativas (VIVEIROS DE CASTRO, 2004). 

A análise de textos escritos por indígenas tem sequência no capítulo de Raiane Madeira, que 
reflete sobre as múltiplas vozes – e sobre as dificuldades que estas trazem para o leitor 
ocidentalizado comum – na narrativa cosmogônica do povo Cinta Larga (de língua Tupi-
Mondé) publicada no livro do cacique Pichuvy, Histórias de maloca antigamente (1988). 
Fazendo uso da noção de “comunidade híbrida”, de Dominique Lestel, a autora argumenta que 
as fronteiras entre os seres que habitam as malocas e a floresta (ou, dito de outra forma, os 
limites entre a natureza e a cultura) são “desestabilizadas” nas narrativas míticas, em que se 
pode perceber não só uma espécie de “fusão” entre dois tipos de sujeitos – humano e animal –, 
mas que esta não é exatamente uma fusão porque o que emerge daí não são animais-humanos 
ou humanos-animais (amálgamas), mas entes de uma terceira categoria que “captura[m] 
características de um e outro”, espécie de “sujeitos-outros”. As categorias que orientam a busca, 
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na análise literária, por sujeitos narrativos e suas inter-relações devem, então, se calibradas 
quando se trata da leitura de textos míticos indígenas, numa transformação necessária do que 
Raiane Madeira chama de “leitor comum”. 

Wany Sampaio nos oferece, em sua contribuição, uma detalhada análise estrutural do mito de 
criação da mulher contado pelos Amondawa, grupo de língua Tupi Kawahib na região central 
de Rondônia. Com sua já larga experiência de pesquisa entre este povo, Sampaio propõe, 
apoiada na proposta analítica greimasiana, elucidar a “gramática da narrativa” mítica 
Amondawa, tendo como foco as relações entre os actantes (sujeito e objetos) no texto, o que 
permite relevar a dinâmica inerente a estas produções literárias orais. O resultado desta análise, 
que busca a estrutura do texto mítico por meio de sua investigação como conjunto de múltiplas 
relações que, conectadas, lhe dão sentido, demonstra cabalmente a complexidade destas 
narrativas, e aponta para as conexões estruturais – ainda bastante misteriosas – entre os mitos 
(ou os assim chamados “contos”, “lendas” ou “histórias”) contados por sociedades de todo o 
planeta, conforme a sugestão de Claude Lévi-Strauss relembrada pela autora. Ademais, 
permite-nos conhecer bastante sobre a cultura Amondawa, uma vez que, no nível da estrutura 
profunda, as narrativas míticas comunicam aspectos cruciais sobre a vida, a organização social, 
o conhecimento e a forma de estar no mundo desta sociedade, deixando explicar “fatos 
inexplicáveis pelo homem”. Ao se concentrar especialmente nas relações entre homens e 
mulheres, Sampaio aponta que o mito Amondawa sugere uma associação entre homens e 
natureza (espaço da floresta), em oposição àquela entre mulheres e cultura (espaço da aldeia), o 
que parece indicar novas possibilidades de reflexão sobre os materiais ameríndios, uma vez que 
há certo consenso estabelecido, ao menos na antropologia, em favor da associação contrária: 
homens = cultura X mulheres = natureza. 

Por fim, o capítulo de Felipe Vander Velden deixa um pouco de lado – sem desmerecê-las, 
naturalmente – as análises literárias das narrativas indígenas, ao focalizar o quanto tais textos – 
sejam histórias míticas, sejam relatos da experiência cotidiana – não podem ser tratados, 
antropologicamente, como lendas, contos, fábulas ou como mitos na acepção popular do termo 
(história errônea ou fantástica). O autor argumenta que tais narrativas veiculam conhecimentos 
sobre o real, sobre o mundo habitado por distintas sociedades (particularmente pelo povo 
Karitiana, grupo indígena Tupi-Arikém no norte do estado de Rondônia), que são expressões 
não de universos ditos simbólicos ou abstratos, mas condutores de informações que permitem 
precisamente, cartografar estes mesmos mundos indígenas. Discutindo o que dizem os 
Karitiana a respeito do monstro que denominam Mapinguari (na sua língua Owojo ou Kida 
harara), Vander Velden sugere que a análise dessas narrativas deve cuidar para que as 
informações inscritas ali não sejam tratadas como falsas, erradas ou menores, sob risco de fazer 
pensar nos povos indígenas como gente cujo alcance do saber sobre o mundo (real) é embotado 
por ficções, crenças ou visões particulares de um (único) mundo cujas generalidades só podem 
ser conhecidas pela ciência ocidental. Mitos e monstros indígenas, afinal, não são crenças, o que 
sugere a necessidade de novas formas de refletir sobre estes objetos, inclusive do ponto de vista 
literário: olhar para tais narrativas não tanto como literatura fantástica, mas, sobretudo, como 
relatos históricos, esforços filosóficos ou mesmo textos biográficos. 

Os capítulos reunidos nesta seção, enfim, apresentam distintas maneiras de tratar, com o 
devido respeito e atenção, o que dizem os povos indígenas nas terras baixas da América do Sul. 
Estes trabalhos também propõem que antropologia, arqueologia e teoria literária podem muito 
bem trabalharem em conjunto na investigação dos textos ameríndios. O resultado desta 
colaboração de métodos fronteiriços pode vir a ser, efetivamente, um objeto insólito, do tipo 
tentado (MUSSA, 2009) e definido por Alberto Mussa: nem ensaio acadêmico, nem pura ficção, 
mas “o mito baseado em mitos reais”.  
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O ogro que ri :  uma nota sobre o Mapinguari entre os 
Karitiana 

Felipe VANDER VELDEN1 

“Uma coisa é tão verdadeira quanto a outra”, H. P. Lovecraft. 

A existência de uma criatura monstruosa chamada de Mapinguari, na língua portuguesa, é 
frequentemente mencionada pelos Karitiana, povo indígena com cerca de 320 indivíduos 
falantes de uma língua Tupi-Arikém, e que habita o norte do estado de Rondônia2. Todos já 
ouviram falar da criatura, e vários indivíduos – majoritariamente homens e caçadores – podem 
mesmo narrar horripilantes encontros com este medonho ser nas noites das florestas que 
cobrem a maior parte de sua terra indígena e zonas circunvizinhas. Mas quem é este 
Mapinguari que habita a terra indígena Karitiana? Qual a relação dele com o monstruoso (e 
lendário) Mapinguari pan-amazônico (VEGINI et al., 2014), que assombra populações 
indígenas e não indígenas por toda a Amazônia (estados de Rondônia, Amazonas, Acre e Pará) 
e figura proeminentemente tanto na literatura popular quanto na erudita, acadêmica, regional e 
nacional? Este trabalho debruça-se sobre algo do que vem sendo dito a respeito do Mapinguari, 
com foco no que dizem os Karitiana sobre o monstro e o que se fala sobre a mesma criatura a 
partir do que dele narram os Karitiana. Espero demonstrar que as interpretações que tratam o 
Mapinguari como lenda, crença, mito ou folclore, por um lado, ou como evidência de uma 
hipótese científica, por outro, ambas violentam o estatuto ontológico deste ser para os 
Karitiana, uma vez que ignoram a realidade experiencial habitada por este povo indígena, 
negando-a como folclórica, falsa, literária ou supersticiosa, ou reduzindo-a a expressão 
equivocada de um objeto de conhecimento autorizado, mas ainda a espera de confirmação. É 
sobre um complexo diálogo entre crenças folclóricas, ontologias indígenas e hipóteses 
científicas que trato aqui, sem, claro, a pretensão de avançar mais do que um breve tratamento 
analítico de uma pequena e localizada questão. 

Longe de mim, com esta discussão, querer negar o valor dos estudos literários acerca de 
narrativas indígenas, cuja contribuição para nosso conhecimento dos saberes nativos está mais 
do que comprovada, ainda que eu seja algo cauteloso quanto à equação entre mito e literatura, 
tendo por base os argumentos de Claude Lévi-Strauss (1975 e 2004[1964]). Aqui, eu estou 
basicamente escrevendo contra a ideia de que textos como estes estejam veiculando conteúdos 
fantasiosos e, por esta razão, devam ser tratados como fantasias, lendas, contos, fábulas ou 
mesmo mitos no sentido popular que o termo assume correntemente; o que não significa, claro, 
que não possam ser apreciados e estudados por suas qualidades literárias. Tomo, a respeito, as 
palavras de Lúcia Sá (2012, p. 26): 

Quanto à sacralidade dos mitos e às funções que supostamente lhes seriam específicas, como a 
explanação e a legitimação de valores culturais, elas não excluem, a meu ver, seu papel como 
literatura, como pode demonstrar qualquer estudo sobre Hesíodo, Homero ou a Bíblia. Isso não 
quer dizer que eu queira eliminar dos vocabulários ocidentais a palavra “mito” e seus derivados, 
ou que pretenda sugerir que “literatura” deva substituir “mito” em todos os contextos. Ler os 
textos indígenas como literatura é só uma possibilidade entre várias, e que ainda está por ser 
mais explorada, especialmente no que diz respeito às Américas. 

 Com efeito, tratar os aspectos ou qualidades estéticas de mitos não necessariamente implica em 
questionar a veracidade ou verossimilhança destas narrativas. Como dizem Vegini & Vegini 
(2015, p. 2-3) em seu estudo sobre o mapinguari, não se deve confundir ‘‘mito’ ou ‘lenda’ [...] 
com ‘inverdade’, ‘imaginação’ ou ‘fantasia’, buscando-se, assim, transcender a oposição 
‘maniqueísta, ‘verdade/mentira’’. Entretanto, não estou seguro de que a simples substituição 
dos referidos termos pela noção de “narrativa” (conforme sustentam os dois autores, loc. cit.) 
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afasta o problema, e discordo totalmente da afirmação, feita também por eles, de que “pouco 
importa se ela [a narrativa] retrat[e] o real ou o imaginário”. Tal questão importa muito, pois 
constitui pedra de toque fundamental na definição do modo como tratamos a textura da 
realidade habitada por outros povos. 

*** 

Os Karitiana traduzem com o difundido termo Mapinguari – ser que eles também denominam, 
em português, de Pé-de-garrafa (em função do formato arredondado de suas pegadas) ou, cada 
vez mais, de Bicho-preguiça, Macaco-preguiça gigante (O’i ty) ou mesmo Macaco-gorila – o 
nome de uma criatura que, na sua língua, eles denominam de Owoj (ou Owojo, literalmente 
“avô materno” ou também “filho do irmão da mãe”; alguns Karitiana glosam o termo como 
“comedor de gente”), Kida harara (“coisa/bicho que ri”, “ogro que ri”, segundo Íris Araújo 
[2014: 171] – harara certamente uma onomatopeia, mas este nome não deve ser pronunciado 
no interior da floresta), ou Kida so’emo (“coisa/bicho da cara preta”, provavelmente em função 
da coloração negra da abundante pelagem que cobre sua face horrenda)3. 

Alguns Karitiana sustentam que uma criatura que denominam Bicho-preguiça gigante (O’i ty, 
literalmente “bicho-preguiça grande”) é um ser diferente do Mapinguari, hipótese com a qual 
concordam Vegini, Vegini & Netto (2014, p. 78-79), sugerindo que a fusão do Mapinguari com 
o Bicho-preguiça gigante decorre da penetração das mídias e dos conhecimentos das 
populações rondonienses do entorno entre as gerações indígenas mais novas (dois jovens foram 
entrevistados pelos autores). A maioria dos meus informantes Karitiana afirma, entretanto, que 
o Mapinguari e o Bicho/Macaco-preguiça gigante4 são o mesmo ser horripilante, e suas 
características coincidem em termos gerais: diz-se do Bicho-preguiça ou Macaco-preguiça 
gigante que não morre com tiros porque seu peito e costas “têm pedra”, que tem a altura de um 
homem (cerca de 2 metros) ou é grande “como tratorzinho”, que dispõe de braços fortes, que 
matam animais com um abraço, que tem unhas e dentes enormes, e quando é encontrado na 
mata grita como porco, o que engana caçadores, que pensam que se trata de porcos do mato e, 
incautos, se aproximam. Parece-me, em suma, que tratamos do mesmo ente, mas nomeado de 
formas diversas. 

O Mapinguari Karitiana pertence a uma categoria de seres (talvez mais um estado ou condição 
de vários seres) cuja tradução pode ser o termo genérico em português “coisa” (como em kida’o, 
“coisa redonda”, fruta) ou “bicho”, no sentido de criatura agressiva, terrível, assassina, 
assustadora, monstruosa, excessiva, perigosa, mortal. O termo kida (que Íris Araújo prefere 
grafar kinda e traduzir como “ogro” [ARAÚJO, 2014, p. 111-116]) é usado para descrever desde 
seres que chamamos de sobrenaturais (o Curupira – Dopa na língua Karitiana – e um conjunto 
de espíritos – psam’em, traduzidos às vezes como “espíritos maus” – e outros monstros 
assustadores da floresta ou seres aberrantes que figuram em narrativas do passado que 
chamamos de mítico) até alguns que a zoologia classifica como animais, mas que são 
caracterizados pelos Karitiana por sua ferocidade, sua disposição homicida, sanguinária e 
canibal e sua disposição em investir agressivamente contra os humanos – onças, serpentes, 
piranhas, jacarés, mas também até mesmo carrapatos, aranhas e lacraias (VANDER VELDEN, 
2012). 

As características deste Mapinguari Karitiana são comuns – ao menos algumas delas – às de 
outras figurações amazônicas da criatura (sumarizadas de forma ampla, mas sinteticamente, em 
Vegini et al. 2014: 102; Vegini & Vegini 2015: 4-5). Trata-se de uma enorme criatura (“tem 3 
metros de altura”, dizem) coberta de pelos pretos, mas que parece gente. Possui unhas em 
forma de gancho, dentes enormes (“de 20 centímetros”) para fora da boca e olhos vermelhos 
“como de fogo”. Antropófago, “comedor de gente”, ataca com os braços levantados (como os 
“espíritos maus”) e mata as pessoas arrancando braços e pernas antes de devorá-las. Balas e 
flechas não conseguem perfurar seu peito e barriga, que são “como pedra” ou “têm pedra”, e 
que nada pode furar (chumbo seguramente não; balas talvez furem, postulam os Karitiana; mas 
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ele é, segundo a maioria dos interlocutores, imortal). Dorme em pé e, grande “como 
tratorzinho”, anda pela floresta dia e noite fazendo a terra tremer, arrastando o pé e derrubando 
árvores, quebrando e arrebentando palmeiras de babaçu (que ele gosta de comer) – por isso não 
é prudente caminhar sozinho pela mata na escuridão. Vive numa caverna no rumo sudeste da 
aldeia de Kyõwã, uma caverna grande em que “cabem quatro caminhões” e na qual ninguém 
pode ou deve entrar, pois guardada por enormes morcegos vampiros que só existem ali, além de 
jacarés e poraquês (peixes-elétricos). Diz-se, ainda, que estes poraquês são sua borduna (ou 
lança) e que o sangue humano é sua chicha (a apreciada cerveja de mandioca). 

Vegini et al., (2014, p. 60) assim descrevem o Mapinguari (“Bicho-preguiça gigante” ou 
“Macacão-preguição”) a partir das narrativas experienciais de seus três informantes Karitiana: 

[A] caçada teve início durante o dia, mas o Bicho-Preguiça gigante foi avistado no entardecer e à 
noite enquanto o Macaco-Preguiça gigante, somente durante o dia; esse bicho ou macacão 
andava na mata, meio devagar, era muito feio, grandão e amedrontador, tinha um enorme 
braço, com o qual circundava cipozão e árvores, a cabeça era igual a de um macacão preguição, 
cabeça grande, tamanho da lua, era binocular, tinha dois pés grandes e feios, tinha unhas, pele 
lisa, pelo por todo o corpo e cara, ou sem pelo na cabeça, no rosto e no peito, e/ou tinha pedra 
pelo corpo inteiro, era invulnerável à bala e valente, arrebentava cipó, fazia zoada na mata 
batendo os dentões, quebrava tudo, parecia um trator, parecia uma máquina, quebrava árvores, 
gritava feio, berrava, roncava grande, roncava alto, ficava de/em pé e perseguia os caçadores, que 
tinham que fugir para não morrer. 

Parece haver, assim, boa dose de semelhança entre o Owoj/Kida harara/Kida so’emo (o 
Mapinguari Karitiana) e o Mapinguari, digamos, “clássico”, conhecido das recoleções de lendas 
e contos populares tradicionais desde Câmara Cascudo (2002), das coletâneas de causos de 
seringueiros no Acre (MELO, 1989; SOBRINHO, 20095), no Amazonas (SOBRINHO, S/d, p. 
117-120) e em Rondônia (BARIANI, 2013; SANTOS, 2014), de trabalhos etnográficos em várias 
regiões amazônicas (WAZWZYAK, 2012, no rio Tapajós, Pará, por exemplo) e da literatura de 
expressão nacional (como no conto de Rachel de Queiroz, O Mapinguari, publicado 
originalmente em 1972 [QUEIROZ, 1989]). Tais materiais foram bem analisado por Vegini et 
al. (2014; também VEGINI & VEGINI, 2015), que coligiram extenso corpus (incluindo 
narrativas de três indivíduos Karitiana) de modo a determinar as características da criatura, 
“pan-amazônica” como sustentam – ecoando Câmara Cascudo (2002: 222) para quem “o 
Mapinguari é o mais popular dos monstros da Amazônia” –, quase em tudo coincidentes com 
aquelas que, aqui, descrevem o Mapinguari Karitiana6. Mas, como tratar estas coincidências? O 
Mapinguari que vive próximo às aldeias Karitiana é o mesmo que vaga por seringais acreanos 
ou por outras remotas paragens amazônicas? Como compreender esta aparente vasta difusão 
territorial do temido ogro? 

*** 

Vegine et al. (2014, p. 89-96) tratam detalhadamente do fenômeno da difusão das imagens 
análogas do Mapinguari amazônida a partir da noção de um amálgama (um “cadinho cultural 
luso-indígena”), efetuado ao longo da história dos contatos, na Amazônia, de narrativas de 
origem europeia (majoritariamente portuguesas), de crenças originárias no nordeste brasileiro 
e trazidas para o norte pelos imigrantes atraídos pela economia da borracha e pela colonização 
do oeste, e de mitos indígenas locais e ancestrais. Ideias, como pessoas, circulam, e na medida 
dos contatos entre diferentes tradições foi-se paulatinamente homogeneizando e cristalizando 
uma imagem relativamente comum do ogro antropófago: nas palavras dos autores, em outro 
artigo (VEGINI & VEGINI, 2015b, p. 6), “o surgimento do Mapinguari [note-se, não das 
narrativas sobre o Mapinguari], fruto de inúmeras adaptações de personagens monstruosas da 
tradição europeia e indígena [...]” teria ocorrido “durante os ciclos da borracha na Amazônia no 
final do século XIX e nas primeiras cinco décadas do século XX”. Como antropólogo, temo não 
ter as ferramentas para discutir esta hipótese, e considero plausível supor que as descrições que 
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os Karitiana fornecem do Mapinguari hoje – incluindo, claro, sua opção por assim denominar, 
com o termo regional, a monstruosa criatura – podem ser resultado de reflexões conjuntas com 
seringueiros nordestinos com quem estão em contato há pelo menos cem anos, e com a cultura 
rondoniense e amazônica em geral. O meu problema dirige-se, particularmente, contra a ideia 
de que o Mapinguari seja uma personagem mítica, um tropo narrativo ou uma criatura 
lendária, ou seja, uma crença. 

Encontros reais com o Mapinguari são narrados por vários caçadores Karitiana (histórias 
também coletadas por Vegini et al., 2014, p. 55-65; p. 135-141), que afirmam que o bicho habita 
uma caverna na Serra Moraes, formação rochosa que se espraia pela porção sudeste da terra 
indígena, e que os índios evitam reiteradamente em função do perigo: andar por aquela região é 
condenar-se ao inescapável encontro fatal com a fera agressiva e antropófaga. Relataram-me, 
por exemplo, em uma conversa, Carlito, Roberto e Marinete Karitiana: 

Uma vez estávamos caçando e começamos a ouvir espocadas – “pá, pá, pá...” –, e pensamos que 
era carro, mas não era. De noite às vezes a gente escuta barulho dele espocando [quebrando, 
arrebentando] babaçu na mata. Um índio, uma vez, encontrou preguiça gigante no igarapé que 
passa na roça dele, perto da aldeia [Kyõwã], atirou, o bicho caiu um pouco pra trás, mas não 
morreu. Este bicho tem pedra no corpo, é de pedra, por isso não adianta atirar, não morre. O 
mapinguari come as pessoas, não é bom andar sozinho no mato. Mapinguari vive também na 
Serra Morais. Ele é invisível, aparece e some; seu dente parece estaca, ele é peludo. Bicho mau, 
quando sente presença de pessoa, mata e come. Faz zoado como fogo, vira fogo, não pode 
chegar perto dele. O bicho da Serra do Morais se transforma em gente quando encontra alguém, 
conversa com pessoa e depois come seu espírito; a pessoa volta na aldeia, fica doente e morre. 
Ele também se transforma em outros animais. Se não incomodado, não faz nada, mas ataca se 
for atrás dele, com as mãos levantadas, como espírito dos mortos [psam’em]. Nome dele é kinda 
harara, mas não pode chamar o nome no mato, pois aí o bicho aparece e mata a pessoa. 
Também é chamado de owoj. Quando ele anda, a terra treme. Uma vez ele veio até a aldeia, e 
todo mundo correu. 

 Via interessante de análise, talvez, seja não questionarmos diretamente o estatuto deste ser – se 
produto cultural compartilhado ou presença real –, mas observarmos, etnograficamente, os 
efeitos de sua existência nas imediações das aldeias e na vida cotidiana dos Karitiana. Esta 
opção sugere que a descrição de outros mundos – povoados, pois, por outros seres – não 
implica, necessariamente, na aposta em um conflito entre a versão científica – que enuncia, 
logicamente, verdades – sobre o mundo e outras versões sobre outros mundos. Porque não se 
trata de investigar o que os Karitiana dizem a respeito do mundo, mas como o experimentam na 
sua faina diária ou em eventos extraordinários. Conforme Koss-Chioino (2010, p. 135, minha 
tradução), certos seres (como os espíritos, no caso da autora) não precisam ser, 
mandatoriamente, objetos de ciência, posto que sua existência fica confirmada pelo que 
“algumas vezes nós podemos apreender apenas pelo uso de nossos sentidos usuais ou 
especiais”. 

Não é o caso, pois, de “acreditar” no que dizem os Karitiana, e nem de tomar seus “discursos” 
como verdadeiros. Mas, sim, de reconhecer a validade de suas experiências do mundo que 
habitam um mundo estranho para nós, mas, seguramente, o mundo real deste povo indígena, 
talvez o único que eles dispõem. O que estou querendo sugerir é que podemos tratar o que 
dizem os Karitiana sobre seu mundo como afirmações acerca do real porque elas se expressam 
não apenas por palavras, mas também por experiências efetivas e afetivas que, se são a mim 
acessíveis porque narradas, não obstante afetam consideravelmente aqueles que já toparam com 
o monstro ou conhecem as histórias de fontes seguras. 

Desta forma, o Mapinguari Karitiana – o Owoj/Kida harara/Kida so’emo – deixa de ser uma 
lenda ou uma crença – ele, de fato, não pode sê-lo –, e se torna matéria do mundo real, do 
mundo tal como os Karitiana habitam. Os Karitiana não acreditam no Mapinguari, pois dizê-lo 
seria suspeitar que uma camada de crença – produção, pois, da mente (para interpretações 
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psico-neurológicas) ou do espírito (para interpretações de matiz religioso) – que recobre um 
mundo duro, real, realmente existente, no qual – sabemos todos nós, fieis à ciência – 
Mapinguaris não existem. Os Karitiana viveriam, assim, em erro, ilusão ou loucura: sua 
realidade não seria a realidade real, aquela única, que as várias disciplinas científicas se ocupam 
em descortinar e nossa experiência cotidiana serve (ou, ao menos, deve servir) para confirmar. 
Pior: tomado como uma lenda, ou narrativa mítica, será preciso supor que os Karitiana 
viveriam numa espécie de paranoia, tendo horripilantes encontros na floresta com uma criatura 
imaginária e evitando porções de seu território – ricas em caça, dada a ausência prolongada de 
predadores humanos – por uma arraigada fidelidade a uma narrativa literária vazia de 
referentes. Ecos de mentalidades pré-lógicas ou de confusão mental nos espreitam aqui.  

*** 

Parece-me, contudo, que seguimos obstinadamente recusando a realidade de outros seres, de 
outros mundos, que não aqueles autorizados por nossos estreitos cinco sentidos e pelas 
complexas elucubrações científicas ou filosóficas nas quais acreditamos (note-se que aqui vai 
um juízo de valor) sem pestanejar. Uma das saídas frequentes para a necessidade de explicar o 
inexplicável, por assim dizer, é o recurso ao mistério: asseverar que uma crença ou lenda pode 
ser verdadeira, ou descrever a realidade real (a única, claro), desde que as narrativas indígenas 
sejam reduzidas a um objeto científico mais ou menos autorizado, ainda que totalmente 
dependente das técnicas de confirmação desenvolvidas pelas diferentes disciplinas. A Amazônia 
– assim como outras partes do Brasil – sempre foi repleta de mistérios, e desde os primeiros 
relatos da conquista esconde mulheres guerreiras, cidades perdidas e reinos dourados 
(GIUCCI, 1992; LANGER, 1997; SILVEIRA, 2010); Rondônia, claro, não escapa da força deste 
tropo colonial em que príncipes Incas escondem tesouros fabulosos em minas esquecidas 
(PINTO, 2012). Por que não poderia seguir ocultando uma criatura que apenas os índios, 
seringueiros e velhos ribeirinhos conhecem? Real, portanto, ainda que elusiva para a ciência e 
seus praticantes obcecados pela verdade e pela comprovação de hipóteses bem pensadas? 

É isso que fazem alguns pesquisadores ao identificarem o Mapinguari amazônico com as 
preguiças-gigantes (também chamadas megatérios ou preguiças terrestres), animais enormes (o 
nome se traduz como “besta gigante”) – e parentes distantes dos bichos-preguiça atuais (ordem 
Xenarthra) – que comprovadamente habitaram a região meridional do continente americano 
(do Peru à Argentina, incluindo a Amazônia) até o final do período pleistocênico, tendo sido 
extintos há cerca de 10 mil anos. Desde o final do século XIX o paleontólogo argentino 
Florentino Ameghino já sugeria que histórias indígenas provenientes de diversas partes das 
Américas que tratavam de criaturas monstruosas (como o Mapinguari) poderiam estar fazendo 
referência ao conhecimento experiencial – atual, ou passado, mas transmitido por incontáveis 
gerações – de preguiças-gigantes: estas criaturas representariam “a sobrevivência de algumas 
preguiças gigantes [...] no interior da Floresta Amazônica” (AMEGHINO apud VEGINI & 
VEGINI, 2015b, p. 2)7. Mais recentemente, o ornitólogo estadunidense David Oren tem sido 
incansável defensor da tese de que preguiças-gigantes ainda vagam pelas florestas da imensa 
planície, desconhecidas pela ciência, mas presentes na experiência vivida das populações nativas 
que, mais do que ninguém, conhecem os mistérios da Amazônia. A criatura que as populações 
amazônicas chamam de Mapinguari seria, então, um fóssil vivo, um preguiça-gigante, “a última 
preguiça-gigante terrestre viva do mundo” (BUGGE, s/d, minha tradução). Oren já organizou 
diversas expedições em busca desses animais ao longo de 20 anos, mas, ao que se sabe, jamais 
teve sucesso8. 

 Penso que a busca de Oren tem sido infrutífera porque o que ele procura, e o que as populações 
amazônicas contam a ele, são dois objetos de conhecimento completamente distintos: o animal 
pré-histórico e o bicho Karitiana (e, creio, também os Mapinguaris de outras partes da hileia) 
são dois seres muito diferentes, que habitam mundos distintos. Não podemos, assim, dissolver 
um no outro, sob o risco de afirmar que o conhecimento indígena da realidade só adquire 
validade a partir do momento em que se torna chancelado pela descoberta de um objeto 
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científico autorizado: ou seja, se o Mapinguari é um bicho-preguiça gigante sobrevivente, ele é 
real (e objeto de ciência), se não, ele é lenda (e objeto de crença e, depois, talvez, de literatura). 
O trabalho de tentar converter, por assim dizer, o mundo Karitiana no mundo real, acaba por 
chancelar o reconhecimento de que este mundo indígena não é um “mundo possível” para nós, 
posto que sua atualização só pode operar via confirmação científica de que o Mapinguari é o 
bicho-preguiça gigante remanescente. Como Mapinguaris não são, para nós, citadinos 
contemporâneos, nem reais e nem virtuais – ele não é uma possibilidade deste nosso mundo, e 
por isso o relegamos ao estatuto da crença ou da lenda. Mapinguaris sequer podem ser 
atualizados por nosso mundo como objeto científico, posto que, feito isso, ele se converte em 
um objeto relativamente estável e previsível – já que atestado pelo registro fóssil – designado 
bicho-preguiça gigante. 

Não posso negar, de todo modo, e por razões várias, que bichos-preguiça gigantes possam 
ainda, depois de 10 ou 12 mil anos de esquecimento, vagar pelas partes mais inóspitas da 
Amazônia: afinal, a descoberta de novas espécies de grandes mamíferos não é incomum – 
embora seja evento relativamente raro – mesmo nos dias de hoje, globalizados e hiperpovoados 
(McELWEE, 2007). E isso vale inclusive para a região habitada pelos próprios Karitiana, onde 
uma nova espécie de anta (a “anta pretinha”, Tapirus kabomani) foi “descoberta” pela biologia 
em 2013 (COZZUOL et al., 2013), após anos de insistentes alegações, da parte do grupo 
indígena, de que ali sempre existiram antas de “tipos” diferentes. 

 Esta busca científica por espécies (ou espécimes) fabulosas, lendárias ou monstruosas, claro, 
não é nova. Ela inflama a imaginação ocidental desde o medievo, com sua rica fauna de seres 
estranhos encontrados na Europa de tempos antigos, mas, sobretudo, nos confins de terras 
distantes ocasionalmente visitadas por audazes viajantes. Este fabulário fantástico transferiu-se 
para as Américas já desde Cristóvão Colombo, e para o Brasil (DEL PRIORE, 2000; BELLEI, 
2000), locais onde dialogou com narrativas indígenas sobre criaturas monstruosas e entes mais-
do-que-humanos ou menos-do-que-humanos (MAGAÑA, 1992; MASON, 1990; MAGAÑA & 
MASON, 1987). Diálogo seguramente  embebido em uma profusão de mal-entendidos, ele vêm 
contribuindo para reforçar certa construção de uma imagem colonial das Américas, e da 
Amazônia em particular, como lugares do mistério e, daí, do tesouro, cujo destino natural é 
serem prospectados e explorados até a exaustão.  

Há de se notar, ainda, que a etnografia das terras baixas sul-americanas ilustra a profusão de 
seres estranhos e amedrontadores que povoam a floresta e ameaçam a vida dos mais incautos, 
criaturas que habitam o tempo dos mitos – que, como passado absoluto, nas palavras de 
Eduardo Viveiros de Castro (2006: 323), devém permanentemente no tempo do agora, “passado 
que nunca foi presente e que portanto nunca passou, como o presente não cessa de passar” – 
mas que, também, percorrem as profundezas das matas especialmente nas madrugadas em 
busca de carne humana para matar, devorar e saciar-se (GONÇALVES, 2001; ARAÚJO, 2014; 
SOUZA, 2015, entre muitos outros). Entre os Karitiana não é diferente, e tais personagens 
monstruosas povoam não apenas as vizinhanças de suas aldeias, mas cumprem papel 
importante em suas reflexões acerca da pessoa, dos corpos e dos eventos do mundo, como 
demonstrou extensamente Íris Araújo (2014). 

 O progressivo desencantamento do mundo promovido pela ciência leva tais mundos singulares 
a sua redução a partir da afirmação ontológica da unidade da natureza diante da variabilidade 
cultural da humanidade – única variação possível, diga-se de passagem. Assim, que narrativas 
tradicionais sobre seres humanoides se convertem em evidências de convívio experiencial com 
hominídeos primitivos atestados pelo registro fóssil. Ou, pelo lado oposto, como exemplares da 
temível degeneração da cultura em natureza animal realizada, entre outros, pelas chamadas 
crianças selvagens. E monstros indígenas se tornam avatares de animais pré-históricos que cabe 
aos novos intrépidos viajantes caçar – fotografar e, se possível, capturar, pelo bem do registro e 
da documentação científica, nessa atividade, meio séria e meio jocosa, que se costuma designar 
como criptozoologia ou zoologia fantástica. A mídia, é evidente, explora com gosto esta pretensa 



	 21 

oscilação entre fato bruto e produção imaginária – pretensa, porque a busca por criaturas 
lendárias perdidas mundo afora, se explora as pistas fornecidas por narrativas locais, trabalha, 
de fato, com a iminência do que seriam confirmações destas por meio da observação 
meticulosamente anotada e da consequente chancela científica. Se o povo acredita em 
monstros, eles podem mesmo existir, mas a “crença” popular – “crença”, note-se, não afirmação 
sobre o mundo real – deve imperativamente ser substituída pela evidência científica. Destarte, o 
Mapinguari Karitiana deverá ser convertido, em seu devido momento, em um megatério 
remanescente. 

 Tal interface midiática entre ciência e histórias locais sobre monstros e criaturas incomuns 
acabou por ter um impacto sobre os próprios Karitiana, visitados por uma equipe do canal de 
televisão norte-americano National Geographic Channel em 2011. O canal gravou, entre os 
Karitiana, um programa – intitulado Nightmare of the Amazon e exibido nos EUA em 04 de 
março de 2011 (e, no Brasil, em 22 de maio do mesmo ano) – da série “O caçador de monstros” 
(Beast hunters) sobre o Mapinguari. Nele, o Mapinguari é descrito, em inglês, como a man-like 
creature (“uma criatura humanoide”), e é denominado a brazilian bigfoot9 (“um pé-grande 
brasileiro”), numa referência clara para os telespectadores nos Estados Unidos, muitos deles 
aficionados na procura pelo famoso Pé-grande. No programa, o cientista e biólogo Pat Spain 
viaja até os Karitiana para investigar a realidade da existência do Mapinguari a partir das 
histórias que contam os indígenas, incluindo horripilantes encontros com a criatura na floresta; 
a metodologia da “investigação” de Spain, conforme sua autoapresentação, “tipicamente 
envolve entrevistas com testemunhas locais, a colocação de armadilhas fotográficas e, em alguns 
casos, a procura por animais similares no registro fóssil local” (minha tradução), e o episódio, 
com 45 minutos de duração, opera uma miscelânea de procedimentos científicos, truques de 
câmera e práticas e narrativas indígenas com, obviamente, uma (boa) pitada de descrença, que 
beira mesmo a gozação. 

 O programa exibido pelo NatGeo, óbvio, não comprovou a existência do Mapinguari. 
Tampouco fez qualquer coisa por sua negação: ambos os resultados seriam impossíveis, tal 
como defendo neste artigo. De fato, quando estive entre os Karitiana em junho de 2012 o grupo 
estava particularmente irritado com os trabalhos da equipe do show televisivo que, segundo 
eles, não havia pago aquilo que prometera aos seus informantes privilegiados. Um rapaz na casa 
dos 35 anos que, no programa, narra seu encontro com a fera na estrada que dá acesso a uma 
das aldeias Karitiana – e um dos principais interlocutores de Pat Spain na ocasião –, estava 
visivelmente constrangido com toda a situação, posto que nada havia recebido, segundo ele, do 
dinheiro que fora acordado entre a produção e os indígenas. Na ocasião, os Karitiana teriam 
procurado o Ministério Público Federal em Rondônia para denunciar o ocorrido, mas não 
disponho, lamentavelmente, de maiores informações a respeito.  

Os Karitiana fazem menções a outras visitas de pessoas que eles chamam genericamente de 
“americanos”, e que estiveram na terra indígena para tentar filmar o Mapinguari, ou, alguns, 
contam – não sem certo humor –, para matá-lo. Ninguém o encontrou, ninguém o matou: o 
Mapinguari Karitiana não habita o mundo duro, unificado e purificado (cf. LATOUR, 1994) 
das disciplinas científicas, nem o por vezes tresloucado mundo da (pseudo) disciplina 
criptozoológica, que só pensam em atirar, capturar, taxidermizar e colecionar. Ele habita o 
mundo em que vivem os Karitiana, e se para dar cabo do monstro é preciso coragem e sangue-
frio no tiro de precisão, para encontrá-lo é imperativo, talvez, ser afetado (FAVRET-SAADA, 
2005; GOLDMAN, 2003) por seu cheiro nauseabundo e seus urros horríficos. 

*** 

Estamos, então, diante de três distintos discursos (que constituem cada um em sua 
especificidade, afirmações ontológicas) que versam sobre a figura comumente denominada 
Mapinguari na Amazônia brasileira: 



	 22 

O Mapinguari dos Karitiana, o ser nomeado como Owoj, Kida harara ou Kida so’emo, 
real habitante das perigosas matas que cobrem a Serra Moraes, nos confins da terra 
indígena, bicho-monstro-ogro homicida e antropófago com quem os Karitiana por 
vezes topam em encontros aterrorizantes que buscam sempre evitar; 
O Mapinguari como um bicho-preguiça gigante ou megatério remanescente da fauna 
pleistocênica da Amazônia, fóssil vivo conhecido apenas pelos habitantes nativos (e 
antigos) mas escapando renitentemente da observação científica; espécie imagem 
mítica de uma realidade científica (parafraseando, de certo modo, Marshall Sahlins 
2008[1981]);  
O Mapinguari como mito, crença ou lenda do folclore pan-amazônico, que não 
descreve a realidade porque figura, apenas, no discurso ou imaginário, e pode expressar 
várias outras coisas – medos ancestrais, terrores atávicos, conforme teoria recorrente 
sobre monstros e monstruosidades como comentários culturais, ainda que a contrário, 
sobre o temor da dissolução da forma (física, psíquica e cultural) humana (DEL 
PRIORE, 2000) – ainda que, nunca, um objeto real.  

Talvez não seja o caso de pedir que se escolha entre os três, acho, declarando-me, assim, com 
alguma forma de fé no multinaturalismo. Talvez também não venha ao caso julgar um pelos 
critérios dos demais, deixando cada um às voltas com seus problemas disciplinares. No entanto, 
é forçoso posicionar-me. E, assim, defendo que o Mapinguari Karitiana não é lenda do folclore, 
como também não é pan-amazônico: o Owoj não é o Mapinguari dos migrantes que, 
originários do sertão nordestino, viraram seringueiros, senão, talvez, como uma tradução 
daquele de forma a permitir o diálogo entre estes adventícios e os povos indígenas nativos. O 
Mapinguari Karitiana também não é o bicho-preguiça gigante que alguns cientistas querem ver 
andando pelos recônditos amazônicos porque, ainda que sejam objetos de conhecimento do real 
– indígena ou científico – reduzir aquele a este significa negar que os Karitiana possam conviver 
com uma criatura monstruosa a não ser que ela seja domesticada, se assim posso dizer, pelo 
olho da ciência, que tudo quer ver, entender e registrar: se não há preguiça-gigante, não pode 
haver, evidentemente, Mapinguari. Naturalmente, o Mapinguari dos Karitiana e o bicho-
preguiça gigante da zoologia (ou criptozoologia) se opõem diretamente ao Mapinguari como 
lenda, fabulação ou crença: aqueles são reais, sejam animais ou monstros, enquanto este não 
passa de ficção, mito, ou tão somente literatura oral. Creio que tudo isso faz do Mapinguari um 
perfeito exemplar de “objeto insólito”. 

*** 

Perguntar-se sobre a realidade do Mapinguari Karitiana (o Owoj/Kida harara/Kida so’emo), 
sobre a real existência desta monstruosa criatura desde as nossas ontologias, a ciência ou a 
narrativa (folclórica, literária ou mítica10) – é isso que me interessa particularmente aqui – é 
tarefa que não faz sentido. Não se trata do ponto de vista dos Karitiana, de um problema de 
crença: os Karitiana não “acreditam”, como já dito acima, no Mapinguari porque, se assim 
colocarmos, supõe-se, por definição, que a existência do Mapinguari está vinculada a uma 
decisão puramente mental ou intelectual de um povo e seus indivíduos. O bicho (kida), assim, 
não passaria de uma ideia, um credo, algo em que se acredita, mas em que também se pode, no 
momento seguinte, não se acreditar. O Mapinguari, ao contrário, é um fato, um dado bruto do 
mundo real, do mundo vivido e pensado pelos Karitiana, algo verdadeiramente existente, em 
que não se pode crer pelo que simplesmente é. Isso pode ser avaliado nos efeitos muito 
palpáveis que a existência do monstro – também muito real – tem na vida dos Karitiana, que 
raramente frequentam imensa área de seu território (a Serra Moraes, zona muito rica em caça) 
por causa da presença do ogro canibal. 
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 Existem, ainda, as próprias experiências de aterradores encontros com o Mapinguari em cantos 
perdidos na floresta, que são relatadas por vários caçadores Karitiana. Tais encontros não 
podem ser atribuídos a uma paranoia geral, ou a uma espécie de ilusão compartilhada: isso 
seria, uma vez mais, condenar os Karitiana ao mundo pré-racional encantado e habitado por 
criaturas tão somente fantásticas e, por esta razão, ilusórias, irreais. Mas, mesmo que os relatos 
de encontros não existissem, não haveria razão para duvidarmos da existência do monstro: reza 
o ditado que a ausência de evidência não é evidência de ausência. Isso porque é nosso critério 
de verdade que é tão fundamentado na confirmação visual: é preciso ver para crer ou, mais 
propriamente, é preciso ver para se certificar da realidade. Mas, talvez, para outras 
epistemologias, – e isso parece ser bem estabelecido pela etnografia amazônica (BASSO, 1990) – 
ver não seja tão crucial na constituição do mundo, e o que se ouve falar por alguém que viu ou 
esteve lá é suficiente para estabelecer a verdade e a substância da realidade. Eu não vi, mas meu 
avô, que viu, contou-me, e assim é. Logicamente, tal mecanismo de atribuição de 
verdade/realidade, ao parecer transferir a autoridade do objeto em si para o sujeito que o 
descreve, pode abrir brechas para novas suposições de crença ou produção mental, intelectual 
ou espiritual – difunde-se não a experiência (visual) de uma coisa, mas um discurso sobre esta 
coisa. E discursos, como se sabe, podem ser verdadeiros ou falsos. Mas não é disso que se trata: 
a autenticidade do narrador não está em questão porque a experiência de alguém cuja 
autoridade é reconhecida por este mesmo narrador não está, também ela, em questão: em 
algum lugar há o contato com a realidade, por mais estranha que ela nos pareça. E isto basta. 

 Portanto, há de se concluir que tratar o Owoj/Kida harara/Kida so’emo como criatura fantástica 
ou personagem de lendas folclóricas é tratar o conhecimento Karitiana do mundo – e, portanto, 
tratar o mundo Karitiana – como se feito, ele próprio, de fantasia e lenda. É desconfiar que os 
Karitiana, que, por vezes, e inadvertidamente, topam com o ogro nas matas, transitam pela 
cortina de fumaça mítica – produto, claro, da sua cultura – que recobre como visão de mundo – 
algo equivocado, ou embotado note-se bem, – o mundo real habitado por aqueles que 
colecionam e pesquisam mitos e histórias folclóricas. E por aqueles que procuram megatérios 
baseados na noção de que os indígenas estão certos, mas por razões erradas: haveria, pois, uma 
enorme criatura peluda vagando pelas matas do sudoeste amazônico; mas esta não seria o 
Mapinguari, mas o bicho-preguiça gigante que, no passado, assim como hoje, podia ser 
encontrado mascando demoradamente as folhas das grandes árvores da região. Tomar o 
Mapinguari dos Karitiana como criatura fantástica ou críptica – ser irreal ou animal oculto – 
viola o princípio básico que define o próprio fantástico – “contrastar o fenômeno sobrenatural 
como nossa concepção do real” (ROAS, 2014: 39, meu grifo) – quando esta “nossa concepção 
do real” está sendo requisitada por línguas que habitam outros mundos, outros reais. 

 Volto, enfim, ao Mapinguari, e à conclusão de um dos casos narrados por Paulo Saldanha 
Sobrinho (S/d, p. 120), viajante habitual de um rio Guaporé habitado por muitos seres 
estranhos, que ilumina de forma magistral, talvez sem querer, o argumento deste artigo: “Existe 
o Mapinguary?” – o autor se pergunta; e responde – “Só os que o viram saberão dizer”. 
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Introdução 

A prática escritural indígena já é um processo estabelecido em nosso país, e há uma quantidade 
variada e significativa de produções literárias apresentadas ao público, de maneira coletiva e 
individual, escritas por autores nativos; no entanto, estudos de tradição literária e os 
relacionados às Teorias da Literatura em produções indígenas não são tão explorados. 

A literatura indígena tem origem na prática escritural dos mitos e os mitos são oriundos da 
tradição oral; é neste sentido que importa salientar o legado oral do mito. Barthes (1987) afirma 
que o mito é uma fala. Scholes e Kellogg (1977), ao discorrerem sobre a fala, ponderam que o 
objetivo não é discutir e descrever a origem, uma vez que não conseguimos determinar, de 
maneira eficiente, quando o homem começou a falar. O que podemos pressupor é que a 
linguagem é anterior ao próprio homem. Os autores sugerem que a invenção da literatura pode 
ter ocorrido há milhões de anos, quando o homem repetiu pela primeira vez uma expressão 
vocal que acabou por dar prazer a si mesmo ou a outro. Consideram que, de certa maneira, foi 
assim que se deu início à arte narrativa. 

As raízes da literatura se encontram na oralidade e, para os estudos literários acerca do mito, 
não é possível ignorar a relação prática com o oral. “É nessa relação necessária e constitutiva 
com a ordem do oral que o mito se faz materialidade e elemento indispensável no processo de 
formação pedagógica e ética em sociedades indígenas” (BORGES, 2013, p. 23).  

Scholes e Kellogg (1977) explicam que, no sentido etimológico da palavra, a literatura não 
ocorre sem a escrita, é por definição a arte das letras. O crítico literário Frye (1957) define a 
literatura como uma arte da palavra. Graúna (2013), ao descrever este conceito, considera que 
para os indígenas de várias partes do mundo, a palavra é um elemento sagrado. Por exemplo, 
cita os índios Guarani, para eles a palavra tem alma. “Palavra e identidade se confundem; 
palavra que passa de pai para filho, dos avós para os netos; palavra carregada de água, palavra 
vinda da terra, palavra aquecida pelo fogo, palavra tão necessária quanto o ar que se respira; 
palavra que atravessa o tempo” (GRAÚNA, 2013, p. 173). 

Para estes povos, a fixação escrita dos mitos é importante no que se refere às iniciativas de 
preservação e revitalização da cultura, pois compreendem que este é um modo de divulgar o 
legado cultural do povo na comunidade e para a sociedade fora das aldeias. Sob a perspectiva da 
análise do discurso: 

O mito é, em suma, o espelhamento discursivo que reflete/refrata o imaginário e a ideologia de 
um povo. Com isto, quero dizer que toda realidade é atravessada pela linguagem que, num 
movimento simultâneo, transparece e opacifica essa mesma realidade. Sendo, por sua vez, uma 
forma discursiva que possibilita compreender o complexo cultural, histórico e cognitivo de um 
povo, o mito medra no território da ideologia (BORGES, 2013, p. 25). 

Na Crítica Literária, o mito significa um princípio organizador estrutural da forma literária. 
Conforme Frye (1957): 

O modo mitológico, as histórias sobre deuses, nas quais as personagens têm a maior força de 
ação possível, é o mais abstrato e convencionalizado de todos os modos literários, tal como os 
modos correspondentes nas outras artes – a pintura religiosa bizantina, por exemplo. Por isso, 
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os princípios estruturais da literatura relacionam-se tão estreitamente com a mitologia e a 
religião comparativa (FRYE, 1957, p. 136). 

Desta forma, este trabalho dá ênfase aos estudos literários em narrativas míticas indígenas 
escritas em língua portuguesa, pois a relação entre o mito e a metáfora está condicionada pela 
concepção de que é mito, por si só, uma representação metafórica dos saberes, valores, 
princípios de uma determinada cultura; em resumo, é uma produção que possui uma 
representação simbólica. Nesta vertente: 

 As metáforas, por seu turno, tornam-se as unidades do mito ou princípio constitutivo do 
argumento, pois enquanto lemos tomamos consciência de uma série de identificações 
metafóricas; quando terminamos, temos consciência de uma configuração estrutural 
organizadora ou mito de que se formou conceito (FRYE, 1957, p. 344). 

No entanto, a discussão acerca da metáfora literária que aqui se apresenta é fundamentada na 
Teoria Cognitiva da Metáfora de base linguística e cognitiva, pois é na linguagem que são 
buscados os elementos para discussão. Wellek e Warren (1976), nos estudos em Teoria 
Literária, justificam que o objeto da investigação literária é a linguagem, ou o modo de por em 
evidência a maneira pela qual a linguagem é utilizada na literatura. Em síntese, a linguagem é o 
material da literatura. 

O presente texto, além desta introdução, está organizado em três tópicos: o primeiro consiste na 
apresentação da estrutura da narrativa mítica exploradas nas leituras de Lévi- Strauss (1978); o 
segundo traz uma abordagem sobre as teorias da metáfora postas em discussão desde a Retórica 
até a Teoria Cognitiva da Metáfora; o terceiro apresenta uma análise de construções linguísticas 
metafóricas presentes em narrativas míticas indígenas escritas na língua portuguesa por 
professores indígenas participantes do Projeto Açaí II, um curso de formação de professores 
promovido pela Secretaria de Educação de Rondônia. Os textos foram produzidos no ano de 
2011, sob a orientação das professoras Dra. Wany Sampaio e Dra. Fátima Molina. Por fim, são 
tecidas algumas considerações referentes ao estudo realizado. 

1.  Os elementos da estrutura narrativa do mito 

As leituras do antropólogo Lévi-Strauss revelam que há três elementos estruturantes nas 
narrativas míticas e que estão presentes nos mitos de várias regiões: o tempo, o espaço e a 
metáfora. Assim, os mitos acabam por apresentar um caráter universal de totalidade. Na busca 
dessa universalidade, o autor chama a atenção ao fato de que apenas aproximar o mito da 
linguagem não é suficiente para a análise comparativa, pois o mito faz parte da linguagem. É 
através da palavra que o mito aparece e está inserido no discurso: “Se quisermos dar conta das 
características específicas do pensamento mítico, devemos, portanto, estabelecer que o mito 
está ao mesmo tempo na linguagem e além dela” ( LÉVI-STRAUSS, 1978, p. 224). 

Sobre os elementos que compõem a narrativa mítica, Lévi-Strauss apresenta a questão temporal 
em que o mito sempre se refere a eventos passados, acontecimentos que ocorreram há muito 
tempo, antes da criação do mundo, nos primórdios. Assim, é possível compreender que o mito 
não é linear cronologicamente, sendo capaz de comportar passado, presente e futuro 
simultaneamente. Isto ocorre porque o narrador/autor, ao fazer uso de vocábulos que 
expressam e intencionam a marcação de eventos ocorridos no passado, conhecem os fatos, mas 
apresentam-se distante deles no sentido temporal como, por exemplo, em: 

Antigamente os mais velhos se reunião para bater o timbó no igarapé, para pega peixe, 
para sua alimentação.  
Antigamente a festa tradicionais é organizada pelo cacique da aldeia. 
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Era uma vez, que não tinha mais nada para comer na aldeia, os povos na aldeia ficaram 
com muita fome. 

Neste mesmo sentido, Meletinsk¹ afirma que “tempo mítico e histórico interpenetram-se, assim 
como as diferentes perspectivas sobre o mito no que diz respeito a representação do tempo e do 
espaço nas narrativas míticas” (RODRIGUES, 2013, p. 34). Somado a este pensamento há o 
conceito de ELIADE (apud RODRIGUES, 2013, p. 34) de que “o tempo está configurado como 
uma forma de recusa do tempo histórico, embora não o exclua de sua configuração total” 
Completando a tríade teórica do tempo, há o que pondera Gusdorf:  

[...] o tempo mítico é herdeiro do tempo primitivo, uma vez que ambos valorizam a sensação do 
tempo na vida dos seres e não exatamente a sua passagem (...) a consciência do tempo é 
originada na memoria e é formada através de estruturas formadas a partir de tempos 
particulares provenientes de sensações individuais (GUSDORF apud RODRIGUES, 2013, p. 34).  

O tempo mítico possui uma duração específica e tal duração ocorre pelas sensações dos seres 
diante dos acontecimentos. Algumas narrativas indígenas descrevem rituais que são praticados 
até hoje pelos povos indígenas e demonstram a repetição na busca da materialização do mito. 
Nas narrativas selecionadas para este trabalho, ocorrem trechos que refletem o aspecto 
ritualístico marcado pela repetição, como: 

Os Kaxari ainda praticam a cultura deles de fazer uma grande pescaria. 
Eu moro na aldeia Palhal vou contar um pouco da história dos povos Tupari que ainda 
preserva sua cultura. 
Nós povo Paiter (Suruí) vivem em sociedade na aldeia. Até hoje guardamos e 
praticamos nosso costume e crença. 

Nos trechos (i), (ii) e (iii), o aspecto temporal é assinalado no uso específico de vocábulos que 
expressam a noção de tempo. Desse modo, a temporalidade é projetada pela repetição e 
continuidade. Nos exemplos (i) e (ii), o advérbio de tempo representado no vocábulo ainda 
mostra a ideia de continuidade do acontecimento, onde a prática pertence ao tempo 
primordial, mas no tempo atual o acontecimento permanece sendo praticado entre os 
indígenas. Assim, é possível inferir que o narrador/autor promove uma intersecção temporal 
entre o passado mítico e o presente. Logo, o elemento temporal constituinte de todas as 
narrativas míticas e que enfatiza sua universalidade é o passado mítico.  

Um segundo elemento que forma a unidade mítica é a categoria espacial e este espaço mítico 
não é um espaço qualquer, mas um espaço que abarca o sagrado. O elemento espaço e seu 
aspecto sagrado ocorrem na própria estrutura do mito. No espaço mítico existem lugares 
privilegiados ao sagrado e capazes de revelar particularidades da narrativa e dos povos, pois o 
espaço está impregnado de diversas informações culturais, além de apresentar as características 
físicas e geográficas particulares a esse espaço. 

Nas narrativas indígenas, geralmente o espaço da mata (floresta) apresenta-se como um espaço 
sagrado. A importância da floresta é relatada na seguinte narrativa de criação, escrita pelo 
indígena Frederico da etnia Canoé: 

Quando Deu criou o mundo. Deu colocou nos índio na floresta para cuida. Só que os branco 
estão destruindo a floresta isto é grande tristeza para nos. Por que nos precizamo dela para 
sobrevive e dali onde nos tira nosso alimento. O rio e muito importante para nos por que  nos 
pressiza da água para beber, toma banho pesca. Nos índio somo dono da floresta e do rio, por 
que foi Deu que colocou para nos cuida. 
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 Assim, a referência do espaço mítico é de uma categoria que não abarca as mesmas leis da 
natureza do mundo atual e, nas narrativas míticas indígenas, neste espaço sagrado acontecem 
manifestações que somente ali são possíveis e realizáveis. 

O terceiro elemento estrutural do mito é a metáfora e, dada sua íntima relação com o mito, 
necessita de mais atenção. Por isso, o tópico seguinte tem como objetivo apresentar brevemente 
as teorias clássicas referentes à metáfora e complementar com os postulados da Teoria 
Cognitiva da Metáfora que sustenta a análise dos dados deste trabalho. 

2.  A metáfora literária e do cotidiano 

A primeira visão projetada sobre a metáfora pertence ao campo da Retórica, em que a metáfora 
não é definida como um meio de ornamento ou enfeite, visão apresentada na Poética, mas é 
delimitada como uma arte de dizer ou persuadir. Na tradição retórica, a linguagem figurada era 
considerada um desvio da linguagem usual e a compreensão do mundo só era possível quando 
mediada pela linguagem literal. 

No entanto, a partir da Poética de Aristóteles, a metáfora passa a ser concebida como um 
adorno e, neste contexto de base aristotélica, as metáforas ficam restritas apenas à linguagem 
poética, não sendo encontradas na linguagem do cotidiano. Porém, durante a década de 
setenta, George Lakoff, professor de Linguística na Universidade da Califórnia, e Mark 
Johnson, professor de Filosofia da Universidade de Oregon, deram início aos estudos sobre a 
metáfora, ocasionando uma ruptura paradigmática sobre esta temática. A tradição retórica 
principiada por Aristóteles ainda no século IV a.C. foi posta em discussão a partir dos 
princípios apresentados por Lakoff e Johnson, especialmente com a publicação da obra 
Methaphors we live by, em 1980.  

O ponto de partida para a discussão da metáfora de cunho literário é a metáfora de base 
conceitual. Por esse motivo, com base na linguística cognitiva, priorizando como se dá a 
apreensão do mundo e dos seres do mundo, considera-se tão relevante o estudo através da 
metáfora e seu funcionamento na linguagem, língua e conhecimento. Lakoff e Johnson (2002) 
postulam que as metáforas, chamadas por eles de conceitos metafóricos, regem nosso 
pensamento e também as atividades mais comuns que realizamos em nosso cotidiano; por isso 
tais sistemas conceptuais são responsáveis por estruturar e definir a realidade cotidiana na qual 
estamos inseridos. Desse modo, toda a nossa experiência é totalmente cultural, pois 
experienciamos o mundo de tal maneira que nossa cultura já está presente na própria 
experiência (LAKOFF e JOHNSON, 2002, p. 129). Os fatores culturais são expressos pela 
língua; portanto, eles devem ser considerados nos estudos linguísticos e literários. Por essa 
razão, as metáforas conceituais desempenham um papel crucial na conceituação de muitos 
termos (domínios), uma vez que constituem uma maneira de pensar também em domínios 
como, por exemplo, a Literatura. Em síntese: 

Os conceitos que governam nosso pensamento não são meras questões de intelecto: Eles 
governam também a nossa atividade cotidiana até nos detalhes mais triviais. Eles estruturam o 
que percebemos, a maneira como nos comportamos no mundo e o modo como nos 
relacionamos com outras pessoas. Tal sistema conceptual desempenha, portanto um papel 
central na definição de nossa realidade cotidiana. (LAKOFF e JOHNSON, 2002, p. 45). 

Lakoff e Johnson (2002) afirmam que o nosso sistema conceitual não ocorre de maneira 
consciente, pois durante grande parte de nossas atividades cotidianas fazemos e pensamos de 
modo quase automático; portanto, um dos meios de descobrir as construções linguísticas 
metafóricas é através da linguagem, uma vez que os autores consideram a linguagem como 
fonte de evidências de como se realiza este sistema conceitual.  
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A Teoria Cognitiva da Metáfora discute a dicotomia entre linguagem cotidiana/linguagem 
literária, fortalecendo a reflexão acerca da metáfora literária com base na metáfora conceitual. 
Desse modo, a metáfora é apresentada como uma questão de pensamento que deriva de uma 
questão da linguagem. Lakoff e Johnson (2002) apresentam alguns tipos de metáforas: 
orientacionais, ontológicas e estruturais. Elas são usadas comumente para as ideias conceituais. 
Neste trabalho, o enfoque é as metáforas orientacionais e ontológicas do tipo orientacional. 

2.1  Metáfora Orientacional 

 Lakoff e Johnson (2002) afirmam que as metáforas do tipo orientacional não somente 
estruturam um conceito em termos de outro, mas também têm a capacidade de organizar um 
sistema global de conceitos em relação a outro. Grande parte das construções metafóricas tem 
relação com a orientação espacial: para cima-para baixo, dentro-fora, frente-trás, profundo-
superficial, central-periférico. Um exemplo é a relação “feliz” com a noção espacial “para cima” 
e “triste” com a noção espacial “para baixo”. Segundo os autores, estas metáforas surgem a 
partir do fato de termos um determinado tipo de corpo interagindo em um espaço físico 
específico. 

 Dessa forma, tais orientações são baseadas em nossa experiência física e cultural, ou seja, 
mesmo que tais orientações sejam de natureza física, as metáforas orientacionais podem 
apresentar variações de uma cultura para outra. Há, portanto, um sistema de coerência interna 
nas construções. Além disso, os estudos das metáforas orientacionais comprovam que tais 
metáforas estão na base de nosso sistema conceptual, permitindo-nos entender o mundo, bem 
como dar valor aos conceitos criados por nós. Isso ocorre, segundo os autores, porque as 
metáforas orientacionais estão ligadas aos valores culturais, por isso encontramos exemplos em 
que a noção espacial “para cima” é considerada, como algo positivo, bom e a noção espacial 
“para baixo” é tida como algo negativo, ruim.  

2.2 Metáfora Ontológica 

Ao tratar das metáforas ontológicas, Lakoff e Johnson (2002) mostram que o ser humano 
apresenta uma limitação de superfície, por isso nossa compreensão sobre nós mesmos é o que 
nos permite impor limites artificiais onde não existam contornos definidos. É a partir da 
compreensão dada a certas experiências em caráter de objetos ou substâncias que é possível 
fazer referências a elas, categorizá-las, agrupá-las, quantificá-las e raciocinar sobre elas. Logo, 
podemos conceber atividades, emoções e eventos em termos de entidades e substâncias.  

Conforme afirmam os autores, as metáforas ontológicas nos permitem lidar racionalmente com 
nossas experiências. Somos seres de constituição física, limitados e separados do resto do 
mundo pela superfície de nossa pele e por isso experienciamos o mundo externo, como o “lado 
de fora”. Nós, seres humanos, apresentamo-nos, então, como um recipiente e, através da 
experiência corpórea, somos capazes de perceber a noção de estarmos dentro ou fora de algum 
lugar. 

Vale ressaltar que a Teoria Cognitiva da Metáfora considera a natureza da metáfora conceptual 
e não linguística, portanto as expressões criadas a partir de tais conceitos é que são linguísticas; 
por isso a ideia do corpo enquanto recipiente e sua interação com o mundo se apresenta na 
linguagem.  

3.  Análise de construções linguísticas metafóricas 

O foco da análise das construções linguísticas metafóricas, neste trabalho é constituído pelos 
mapeamentos que possuem como domínio de origem o espaço, em especial os espaços de 
contentores e, ainda, as metáforas ontológicas do tipo orientacional.  
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A análise das construções tem como suporte a utilização de esquemas imagéticos, estruturas 
abstratas e genéricas formuladas a partir das nossas experiências com o mundo que nos rodeia. 
“Os esquemas imagéticos são noções conceptuais fundamentais, padrões dinâmicos que 
funcionam como uma estrutura abstrata de uma imagem, e que, consequentemente, ligam um 
leque vasto de diferentes experiências dotadas da mesma estrutura” (ALMEIDA, 1999). 

As narrativas foram escritas em língua portuguesa por indígenas de várias etnias participantes 
do Projeto Açaí, um curso de formação de professores indígenas promovido pela Secretaria de 
Estado da Educação do Estado de Rondônia. São textos produzidos em grupos após uma 
discussão coletiva com o tema “Saberes indígenas” durante aulas de técnicas de produção de 
textos. As narrativas fazem parte do acervo documental do Grupo de Estudos em Culturas, 
Educação e Linguagens – GECEL/UNIR/CNPq.  

Dentre os textos estudados, e para fins deste trabalho, foi selecionada a narrativa “Aldeia 
Palhal”, em destaque a seguir: 

Aldeia Palhal 

Eu moro na aldeia palhal vou contar um pouco da historia do povos Tupari que ainda preserva a 
sua cultura. Quando o casal tem filho tem cumprir o resguardo do filho recem-nascido é 
obrigado os pai fazer esse resguardo do filho, logo que a criança nasce no outro dia o pajé e 
convidado pela família para fazer o ritual. Então o pajé chega e senta no banquinho e pede para 
a mãe com a criança, no colo e o pai, do lado sentarem na frente do pajé para receber o ritual, o 
pajé também vai fazer a cura dos alimento, porque tem vários alimento que os pai não podem 
comer por causa da criança. Se o pai ou a mãe comer certo alimento vai prejudicar a saúde do 
seu bebê. E por isso que a cultura do povo Tupari ainda mantem essa tradição e daí pai ou a mãe 
que comer alimento antes do tempo os mais velhos o avô ou avó até mesmo o pajé podem ir no 
mato atrás de raízes para fazer sumo da raiz para os pais beberem. O remédio tradicional e 
muito importante para os indígenas, tomando essas raízes e também tomando banho de folhas 
os indiozinhos crescem saudável e forte.  

Autores: Arlene Tupari, Edna Aruá,  

Misma Canoé, Valmir Makurap, Mauricio Tupari 

3 .1  Análise   

Na narrativa, o destaque inicial é na construção metafórica orientacional:  

(1) Então o pajé chega e senta no banquinho e pede para a mãe com a criança, 
no colo e o pai, do lado sentarem na frente do pajé para receber o ritual.  

A análise da sentença propõe duas possíveis interpretações: 

I - na construção (1) a metáfora conceitual é RITUAL É UMA SUBSTÂNCIA FÍSICA; em que é 
possível conceituar o abstrato com base no concreto, a partir da experiência com objetos ou 
substâncias físicas, permitindo conceber um evento como substância material. O aspecto 
experiencial da metáfora é que permite a compreensão da imagem metafórica RITUAL É UMA 
SUBSTÂNCIA FÍSICA e que conceitualiza corpo com um RECIPIENTE, revelando o corpo 
humano metaforicamente como um CONTENTOR, pois o corpo recebe o ritual. O conceito 
ocorre a partir do nosso contato com a realidade cotidiana, em que o nosso corpo se mostra 
como um depósito onde recebemos/depositamos comida e bebida, mas também expelimos para 
o exterior as substâncias rejeitadas por nosso organismo. Tal conceitualização de RITUAL 
como uma substância física reflete principalmente a noção de dentro-fora em relação ao corpo 
humano. 

II - A segunda interpretação da construção (1) mostra a metáfora conceitual RITUAL É UMA 
SUBSTÂNCIA FÍSICA EM MOVIMENTO, visto que possibilita a conceitualização do RITUAL 
enquanto TRAJETOR, pois o evento se movimenta dentro de um espaço: o ponto de origem é o 
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pajé e o ponto de chegada é a criança e seus pais; o ritual é direcionado para frente. Nesta 
construção (1), a descrição da posição dos corpos humanos no espaço é muito clara e evidente:  

(1) Então o pajé chega e senta no banquinho e pede para a mãe com a criança, 
no colo e o pai, do lado sentarem na frente do pajé para receber o ritual.  

Considerando estas duas possíveis interpretações, a construção linguística metafórica em 
análise permite a elaboração dos seguintes esquemas imagéticos: 

Interpretação I: Esquema imagético do CONTENTOR: 

 
Imagens	disponíveis	na	web	

Imagem metafórica: RITUAL É UMA SUBSTÂNCIA FÍSICA. 

O Corpo é um RECIPIENTE  

O Corpo é um CONTENTOR. 

Interpretação II: Esquema imagético de TRAJETÓRIA 

 
Imagens	disponíveis	na	web	

 Imagem Metafórica: RITUAL É UMA SUBSTÂNCIA FÍSICA EM MOVIMENTO 
- O Pajé é o ponto de partida do Ritual 
- O Ritual é o trajetor, que se desloca num percurso, movimentando-se no espaço 
- A família (especialmente a criança) é o ponto de chegada do Ritual 

O esquema imagético do CONTENTOR traz as noções espaciais DENTRO e FORA; o esquema 
imagético de TRAJETÓRIA traz a alteração da posição de um elemento, indicando movimento 
no espaço da ORIGEM para o ALVO, revelando o PERCURSO. O RITUAL é configurado 
como uma substância física e pode se movimentar em um determinado espaço. Pode-se inferir 
que a disposição dos corpos neste espaço delimitado sugere a relação de respeito à figura do 
pajé, pois ele fica “na frente” da família para transmitir o ritual que ocorre do mais velho para o 
mais novo.  

O texto revela o quão é importante o ritual, pois é o primeiro evento da criança e é 
determinante para sua saúde física. Como a metáfora conceitualiza o ritual como substância 
física, é possível compreender o ato de receber o ritual como o ato de receber um presente do 
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mais velho para o mais novo. Na construção linguística metafórica ocorre a seleção da palavra 
receber, reforçando a ideia do ritual como uma substância física, material, estes são alguns dos 
significados referentes ao verbo receber: aceitar algo que lhe é oferecido ou dado, ganhar, 
adquirir e herdar. 

As construções linguísticas acabam por revelar a literariedade presente nas narrativas míticas, 
em que os autores buscam elementos que traduzem sua atitude literária para compor o texto. 
No estudo realizado, foram encontradas ocorrências de construções linguísticas metafóricas 
relevantes em outras narrativas indígenas escritas em língua portuguesa. Por exemplo, no 
trecho “Eu tenho certeza que e por causa dessa cor vermelha que chama a atenção dos peixes, 
porque os peixes quando estão no fundo do rio eles gostam dessa cor pensam que e sangue”, o 
peixe apresenta comportamentos e ações (gostar e pensar) atribuídas a ações e sentimentos dos 
seres humanos. 

Neste sentido, os estudos referentes ao relativismo ocidental e o perspectivismo ameríndio 
fornecem um diálogo para a análise destas construções, considerando-se que: 

Nas cosmologias indígenas o mundo é povoado por muitas espécies (humanos e não humanos) 
e o mundo está dotado de consciência e cultura, e cada espécie se vê como humano e as demais 
como não humanas, e nesta relação às espécies atribuem sentidos diferentes que dialogam entre 
si e com todos os acontecimentos. Este é um circunstancialismo, onde todo mundo é humano de 
antemão (VIVEIROS DE CASTRO, 2012). 

Viveiros de Castro (2012) se distancia do antropomorfismo e estabelece que todos os seres 
veem o mundo da mesma maneira, o que muda é o mundo que eles veem. Os aspectos 
temporais e espaciais do trecho exemplificado nos fazem refletir sobre o universo mítico 
presente até hoje na narrativa, pois o uso do advérbio temporal quando denota uma condição 
espaço-temporal, ou seja, só é possível ao peixe gostar e pensar quando está condicionado e 
delimitado ao espaço do fundo do rio. É neste espaço (fundo do rio) que o peixe pode assumir 
aspectos de caracterização humana e somente durante a prática de uma atividade tradicional da 
comunidade indígena, a pescaria.  

Os textos mostram que os autores utilizam recursos específicos na elaboração de seus textos, 
elementos não arbitrários que deixam transparecer muito da sua cultura aos leitores. 

 Considerações finais 

É possível identificar atitude literária do autor em produção escrita indígena?  

As produções indígenas míticas são derivadas de uma tradição oral, com textos pertencentes à 
memória do contador/narrador e ao escrever estes textos, o agora autor abre mão do seu 
desempenho de narrar oralmente e produz, assim, uma obra reflexiva, com uma preocupação 
estética que reflete a identidade da comunidade. Assim, os elementos analisados e discutidos 
demostram a poética que existe nos mitos, uma vez que neste momento, a conclusão é que as 
narrativas míticas não são apenas obras literárias de gênero mítico, mas são produções que 
apresentam poética. 

A importância da discussão aqui apresentada está no fato de o mito ser a primeira manifestação 
literária do homem e muitas pesquisas atuais buscam a análise do mito presente na literatura. A 
escolha para o desenvolvimento dos estudos literários no mito através da metáfora permite 
concluir que as metáforas ilustradas através dos esquemas imagéticos apresentados neste 
trabalho se constituem como metáforas literárias novas, criadas e trabalhadas de maneira 
criativa pelos autores indígenas. 

A partir dos fundamentos extraídos da linguística cognitiva, dialogando com os estudos 
literários, é possível refletir e discutir a metáfora literária a partir da metáfora conceitual em 
produção de autoria indígena. 
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Desse modo, as discussões levantadas neste trabalho consideram a riqueza literária presente nas 
narrativas com temática mítica e mostram também a necessidade de atenção aos aspectos 
literários nas produções de autoria indígena de maneira geral, pois é possível, ante este 
fenômeno da escrita e literatura indígena, ouvir as vozes destes povos e apreender um pouco 
mais dos seus saberes. 
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As metamorfoses em Poranduba amazonense 

Gabriela Ismerim LACERDA13 

Diferente do mundo cristão que foi criado em uma única semana por um único Deus, o mundo 
ameríndio “não surge de uma criação única e definitiva, como na Bíblia, mas a partir de gêneses 
múltiplas, sonhos e contínuas metamorfoses? ” (SÁ, 2012, p. 23). Essa eterna criação e recriação 
do mundo se reflete na literatura oral desses povos. O substrato para as reflexões que se 
seguirão são as narrativas retiradas da coletânea Poranduba amazonense de Barbosa Rodrigues. 

Barbosa Rodrigues (1842-1909) foi um renomado botânico brasileiro, tendo inclusive, dirigido 
o Jardim Botânico do Rio de Janeiro entre 1890 e 1892 e depois assumido a direção novamente 
em 1903, até ser interrompido por sua morte em 1909. A obra Sertum Palmarum Brasiliensium 
de Rodrigues persiste como grande referência nos estudos da espécie. Ele também dirigiu o 
Museu Botânico de Manaus e tornou-se notório graças aos seus estudos sobre palmeiras. 
Ademais, também elaborou estudos sobre o Nheengatu na área de Etnolinguística e coletou 
uma considerável quantidade de narrativas em suas incursões pela região da Amazônia.  

O botânico mineiro publicou em 1890 a obra Poranduba amazonense. Nela estão reunidas 59 
narrativas (divididas em: 21 lendas mitológicas, 10 contos zoológicos, 18 contos astronômicos e 
botânicos) e 5 grupos de cantigas. Todas as narrativas foram coletadas e transcritas em 
Nheengatu com traduções interlineares para o português e seguidas de uma tradução mais livre 
– salvo o texto “Tiri e Karu”, que não apresenta a sua versão em Nheengatu.  

Rodrigues recolhe narrativas de povos diferentes, embora apenas algumas apresentem dados 
sobre o povo que a detém ou sobre a etnia do informante consultado. Além da separação 
temática das 59 narrativas, ele também apresenta a notação de qual rio pertence a versão 
transcrita (entre os quais o rio Branco, rio Amazonas e rio Negro). Para a publicação da 
coletânea o autor cita dois motivos principais: i) registrar aquelas manifestações dos povos que 
habitavam a região, textos que precisariam ser conservados como artefatos em um museu para 
que não se perdessem totalmente e para demonstrar o “estágio intelectual da raça”. ii) observar 
como a língua geral foi alterada ao longo dos anos e como era naquele momento falada, razão 
pela qual não são raras as notas de rodapé que se referem à pronúncia do informante de 
determinada narrativa. A publicação de Poranduba amazonense é seguida por um vocabulário 
para que se notassem as alterações sofridas pela Língua Geral na Amazônia e no Pará. Em suas 
preocupações etimológicas, Rodrigues traça hipóteses a respeito do termo poranduba que 
nomeia a coletânea, sendo das opções possíveis a junção da preposição poro em uso superlativo 

+ andu (notícias) + aub (ilusório) que significa histórias fantásticas, abusões. 

Dentre as 59 narrativas, a metamorfose aparenta ser tema comum e presente nas ações dos mais 
variados tipos de personagens e de enredos. Aparentemente aleatórias, as transformações 
sofridas pelos indivíduos, animais e mesmos objetos, são motivadas pelos acontecimentos do 
enredo e possuem funções diversas. O presente artigo tenciona tão somente apresentar alguns 
modelos de metamorfoses para problematizar a sua ocorrência nos textos indígenas coletados 
por Rodrigues. Não se pretende, de maneira alguma, falar de toda a vastíssima e inesgotável 
literatura oral ameríndia – ou mesmo da literatura oral amazônica. 

Em narrativas como “Izy ou Yurupari”, os personagens transgressores são punidos por suas 
falhas em diversos momentos. Como, por exemplo, os velhos que contaram o segredo de Izy às 
mulheres, mesmo tendo recebido interdição explícita, e por isso foram queimados e tiveram as 
suas cinzas transformadas em lacraias, animais e plantas peçonhentas, sapos e cobras. Valendo-
nos do conceito de motivema14, podemos estabelecer a seguinte sequência na estrutura 
narrativa: Interdição (os velhos não deveriam contar o segredo às mulheres), Violação (como 
toda interdição, essa é desobedecida e os velhos foram persuadidos a contar o segredo) e 
Consequência (por isso foram transformados em animais asquerosos).  
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O motivema Consequência, apesar de similar, não corresponde exatamente à função de punição 
presente nos contos maravilhosos russos estudados por Propp (2006). A maior diferença reside 
no fato de que, segundo o formalista russo, cada tipo de personagem (doador, herói, princesa 
etc.) possui uma esfera de ação definida, o que faz com que determinadas funções sejam 
realizadas somente por um tipo de personagem, a ação de enganar, por exemplo, nunca é 
realizada pelo herói, mas sim pelo antagonista no conto europeu.  O que não se sustenta ao 
observamos as narrativas indígenas, pois as personagens não se manifestam como 
representantes de um bem ou de um mal universal, muitas vezes o herói pratica o ardil e engana 
o seu concorrente para obter sucesso – executando uma ação que não esperaríamos ver de um 
herói europeu e sim do vilão – e os velhos punidos por Izy não são necessariamente 
antagonistas já que não chegam a causar qualquer dano ao herói.  

A ausência de maniqueísmo é ressaltada no comportamento transgressor e ao mesmo tempo 
criador e necessário de alguns tricksters15. Dundes considera que “a interdição e os tabus em 
geral, são frequentemente regulamentos destinados a manter o universo em equilíbrio” (1996, 
p. 103) e, quando são violados, um estado de desequilíbrio é instaurado até que seu efeito seja 
anulado. O mundo indígena está em constante movimento, a destruição, ou desequilíbrio é 
necessário para a criação e renovação. Ao falar dos gêmeos e outros pares presentes na 
literatura ameríndia, Mindlin assinala o poder de criação do gêmeo que por vezes é considerado 
perverso ou maldoso (sob o nosso olhar ocidental) e aproxima a capacidade de criação e 
transformação indígena e não indígena, afirmando que: 

Na nossa sociedade, por exemplo, valorizamos o princípio relativamente passivo, mas a ação 
está associada ao que é destrutivo, a não existência pode ser vista como ideal. Mesmo na Bíblia, o 
conhecimento, considerado positivo no mundo atual, vem do diabo e da tentação. (1999, p. 20) 

Longe da visão maniqueísta de que o bem constrói e de que o mal destrói - já que a positiva 
força de criação está ligada à destruição - entre os personagens americanos não é possível 
dividir as esferas de ações entre heróis e antagonistas, já que com frequência o herói engana ou 
destrói para então criar ou renovar o mundo, e nem sempre existe um antagonista para causar 
algum dano e dar movimento ao enredo. 

Nas narrativas amazonenses coletadas por Rodrigues, as metamorfoses podem ocupar o 
motivema Reparação de carência. Além de serem consequência de uma transgressão. 
Personagens que tinham ou não o que comer como as crianças da narrativa “Tamecan”, ou 
possuíam uma carência mortal, como a irmã que fica doente por não ter um marido viram 
estrelas em “Cunhã etá maloca”. Embora a carência inicial não tenha sido verdadeiramente 
reparada – as crianças não receberam comida e nem a mulher conseguiu marido – a ação de 
virar estrela, embora possa ser caracterizada como uma morte simbólica apresenta a ideia de 
continuidade uma vez que a morte se dá na transformação e, consequentemente, na criação de 
um novo astro no firmamento. A reparação da carência se dá por outras formas, sem 
compensar diretamente a carência inicial dada visto que, de uma forma ou de outra, nem a 
mulher continua a sentir necessidade de um marido e nem as crianças permanecem famintas. 

Em algumas situações a metamorfose é a característica de um objeto mágico que o protagonista 
recebe para obter sucesso em uma tarefa, como uma flecha que quando lançada vira cobra e 
depois de abater a presa volta a ser flecha (“Curupira caamunuçara irumo”). Ou mesmo em 
outras narrativas a metamorfose não é sofrida necessariamente por um objeto, mas sim por um 
terceiro personagem que a realiza para obter um corpo mais apto a ajudar o protagonista, como 
quando o avô Carão se transforma em gente para ajudar o protagonista de “Yurupari cunhã 
mucu etá irumu” e depois volta a ser Carão. As transformações que corresponderiam a um 
objeto mágico presentes em Poranduba amazonense não são, em sua maioria, permanentes. 
Funcionam apenas como um artefato para que o indivíduo obtenha sucesso e repare ausência 
previamente explícita ou implícita no texto.  
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As transformações supracitadas ocorrem com o corpo todo dos indivíduos que a sofrem, o 
homem vira carão ou as crianças viram estrela. Foram observadas também nos textos coletados 
por Rodrigues transmutações que possuem a particularidade de ocorrer apenas com parte do 
corpo dos personagens, com um pedaço, mutilação. É o caso das narrativas que mostram o 
nascimento da constelação das Três Marias entre os Macuxi16 (família linguística caribe), por 
exemplo. Nesse caso, a parte do corpo amputada transformou-se no peixe surubim. A seguir 
estão reproduzidos trechos da narrativa “Epépim”: 

(...) 

_Para que me servem as pernas cortadas? Para nada. Agora só estão boas para os peixes comer.  

Então, dizem, que o irmão pegou nas pernas e as pôs no rio, virando-se logo elas em surubim. O 
corpo ficou ali por terra, mas a alma foi-se embora para o céu. Chegando no céu virou-se em 
estrelas. O corpo ficou no centro e as pernas dos lados, uma de cada lado. Tornou-se logo o 
Epépim.  

O irmão assassino transformou-se na estrela Caiuanon (Vênus), e o irmão casado n’outra estrela 
a Itenhá (Sirius). Ficaram os dois fronteiros ao irmão que mataram, para perpetuamente (por 
castigo) olharem para ele. (RODRIGUES, 1890, p. 227) 

Epépim é o nome da constelação das Três Marias que forma o cinturão de Órion. No relato 
existem três irmãos, mas um deles é tão feio que os outros acharam por bem matá-lo17 e cortar-
lhe as pernas. Um dos irmãos, então, jogou no rio as duas pernas mutiladas que se 
transformaram em surubim – a escolha do peixe provavelmente deve-se ao seu longo 
comprimento que assemelha-se a uma perna – a alma subiu ao céu e se transformou nas Três 
Marias (a estrela do meio simboliza o corpo e as laterais as pernas cortadas). Os irmãos 
transformaram-se em Sirius e Vênus e, por estarem cada um do lado do irmão no céu, são 
forçados a contemplá-lo perpetuamente. A morte, ou ausência de vida, é compensada com a 
transformação em peixe e em estrela. 
 A metamorfose dos irmãos assassinos em estrela é, dentre todas as narrativas que possuem 
pessoas virando astros, o único exemplo em Poranduba amazonense em que o fato é uma 
Consequência por ação e não a Reparação de carência. Embora não seja explícita no texto, há 
uma Interdição de não matar o próprio irmão (ao menos não sem motivo aparente, apenas pela 
sua aparência), os dois cometem a Violação e como Consequência devem ser transformados em 
estrelas e devem ficar fixos, no céu, em uma localidade que os force a olhar diariamente para o 
irmão feio.  

Em outras narrativas a metamorfose dá origem a instrumentos que seriam úteis para a pesca. 
Enquanto a narrativa anterior cria o peixe surubim, a narrativa seguinte dá meios de pescá-lo. É 
natural que na Amazônia, com seu território cercado por rios, o peixe e a pesca estejam 
presentes na literatura. Já que a pesca é fundamental para muitas comunidades ribeirinhas, e 
também um dos principais meios de alimentação. Abaixo está a reprodução de trechos das 
narrativas “Moytyna uipurungaua”, na qual, o Yarucutu fica preso na tartaruga, e “Uaçá 
piracaçara irimaué”, em que a mesma ação se passa com o pescador Uaçá: 

(...) 

— Meus netos, vocês me vingarão. Aqui estão meus braços. Deles sairão as plantas para vocês 
me vingarem. Deles aparecerão o pau vermelho para os arcos, a paracuuba para gomo das 
flechas; dos meus nervos aparecerá a embira para cordas dos arcos; de minha gordura a castanha 
para alisar o gomo da flecha do arco; de meus cabelos o curauá para cordas das flechas, e de 
meus ossos, as tabocas para pontas d'estas. 

Quando acabou de aconselhar, desapareceu. (RODRIGUES, 1890, p. 267) 
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(...) 

O filho virou-se no avô do gavião, para arrancar os ossos do pai das costas da mãe da tartaruga, 
porém as forças não chegaram.  

Então o pai arrancou de si um osso e um tendão e deu-lhes dizendo: “Vocês com isto me 
vingarão algum dia, meus filhos; separo-me de vocês, mas ficarei de modelo para sempre” 
(RODRIGUES, 1890, p. 270) 

Uaçá é o pescador que, enquanto pescava, teve seu anzol preso nas costas da mãe tartaruga e 
quando pisou em seu casco ficou com os dois pés presos (o mesmo acontece com Yarucutu). 
Nas costas da tartaruga foi arrastado rio abaixo enquanto os peixes comiam sua carne de modo 
que, quando conseguiu reencontrar seu filho na margem, possuía apenas os ossos e os tendões. 
Antes de morrer, ele entrega esses mesmos ossos e tendões com a instrução de que deveriam ser 
utilizados como matéria prima para a fabricação de arcos e flechas com os quais os homens 
vingariam sua morte e matariam os peixes que o comeram. 

Também encontramos em porandubas a renovação do mundo por Tiri e Karu após um 
incêndio que devastou a terra e a humanidade; a narrativa é repleta de metamorfoses 
justamente porque a criação – ou renovação – é o seu foco central. No começo só havia Tiri 
sobre a terra, mas da sua unha nasceu Karu. Tiri cria seu próprio par nessa narrativa, o seu 
duplo – que faz eco com vários outros gêmeos demiurgos presentes nas narrativas de criação de 
diferentes povos (MINDLIN, 1999). Karu teve um filho que morreu e foi enterrado, e dos seus 
restos mortais nasceu um pé de mandioca que Karu comeu, apesar da interdição de Tiri, sem 
saber que a planta era o seu próprio filho. 

(...)  

O filho de Karu morreu e por este foi enterrado. 

Tiri, no fim de algum tempo disse a Karu que fosse desenterrar seu filho, mas que não o 
comesse. Karu cumpriu a ordem de Tiri, e cavando a cova de seu filho só encontrou as raízes de 
um pé de mandioca. Karu achando-as bonitas comeu-as o que fez com que se ouvisse um grande 
estrondo, Tiri então disse: 

_ Karu desobedeceu-me e comeu o filho, e para puni-lo, tanto ele como todos os homens serão 
mortais, sujeitos ao trabalho e ao sofrimento. 

(...) (RODRIGUES, 1890, p. 252) 

Apesar de punidos com a mortalidade, não se instaura o maniqueísmo europeu no restante do 
relato. A falta de Tiri não o estigmatiza e a narrativa continua. A questão de que restos mortais 
enterrados dão origem a um alimento – ainda mais a um tão importante para muitas culturas 
ameríndias – encontra-se também na difundida história que narra a origem do guaraná como 
planta que germina de olhos enterrados, por exemplo. Outras narrativas de outras coletâneas 
apontam para o alimento que surge de parte de um corpo – que não tem vida, visto que é 
mutilado – ou do próprio corpo sem vida como ocorre no relato de Tiri e Karu. Sebastião 
Moreira, índio Baniwa, narra a origem da mandioca como dada aos homens por Kári que a 
tirou do próprio dedo, da unha fez a farinha e o beiju, plantou um dedo que se transformou em 
maniva, plantou também bananas e abacaxis (SILVA, 1994). 

No artigo “Estímulos da criação literária” presente em Literatura e sociedade, Antonio Candido 
comenta a persistência da temática alimentar na produção literária dos povos “primitivos”, 
pois, as motivações estéticas seriam diferentes das da cultura ocidental. Necessidades 
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fundamentais do homem, como a alimentação, não suscitam no homem ocidental a mesma 
ideia de beleza ou emoção (CANDIDO, 2011). O crítico literário cita Audrey Richards para 
refletir sobre a “sacralização do alimento” que afirma que para o indivíduo pertencente a esses 
povos comer seria algo mágico que “transforma o seu estado e por vezes faz sentir como se 
estivesse possuído por novos poderes” (RICHARDS, 1932 apud CANDIDO, 2011, p.66). Esse 
caráter mágico e poético da alimentação está presente nas complexas relações do indígena com 
os animais, por exemplo. O alimento, portanto, possui um alto valor metafórico nas narrativas 
indígenas, podendo ser “fonte de algumas de suas emoções mais intensas, fornecendo a base 
para algumas de suas ideias mais abstratas e para a metáfora de sua vida religiosa” (RICHARDS, 
1932 apud CANDIDO, 2011, p.67). 

A partir dos fragmentos e exemplos citados nas páginas anteriores, é possível fazer uma relação 
entre morte (corpo sem vida) e vida (alimentação, através do surgimento da mandioca, espécies 
de peixes ou mesmo do material para confecção de instrumentos de pesca). Tem-se então o 
movimento e a oscilação entre o par “vida/morte”: vida (condição dos personagens no início da 
narrativa), morte (total ou parcial – mutilação), vida novamente (o alimento ou condição para 
alimento criada a partir da transformação). As narrativas etiológicas reproduzem a constante 
transformação do mundo. A metamorfose, nesses casos, é renovação, a sobrevivência do 
mundo e do ser. A morte não é definitiva nem dissolução total uma vez que implica a 
transformação, a existência em outra forma. Nesses casos, o morto, além de ainda existir, 
contribui com os demais homens sendo útil para o seu povo. Se a morte é a Carência (de vida), 
a metamorfose é a Reparação de carência. 

A ocorrência das metamorfoses nas narrativas apresentadas não é aleatória ou acidental. Além 
de possuírem motivações narrativas, ocupando motivemas com funções diversas e com 
contextos diferenciados, consistem em mecanismo de renovação e criação na cosmogonia 
ameríndia. 
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Serpentes bicéfalas,  losangos,  cruzes e mães da louça:  a 
iconografia cerâmica da Subtradição Jatuarana no Alto 

Madeira 

               Odair José Petri VASSOLER18 

Por meio de pesquisas arqueológicas feitas por Eurico Miller na região do rio Madeira em 
Rondônia, no contexto do projeto PRONAPABA19, tornaram-se conhecidos novos estilos 
cerâmicos que foram incluídos como pertencentes ao horizonte cerâmico da cerâmica TPA 
(Tradição Polícroma da Amazônia). A partir do estudo de 32 sítios arqueológicos nas 
proximidades da Cachoeira do Teotônio na região do Alto Madeira, Miller (1980) localizou um 
complexo cerâmico que foi por ele denominado como Complexo ou Subtradição Jatuarana:  

(...) esta cultura é conhecida como complexo por só apresentar características comuns à 
subtradição Guarita (...), no final da sequência seriada (mediana-superior) (só na seriada, 
estratigraficamente tem diferença ou não) mais recente onde a policromia é mais popular que a 
decoração plástica. Da porção mediana da seriação para a base da mesma, a decoração plástica 
se torna mais popular que a policromia (...) (MILLER apud ZIMPEL, 2008, p. 42). 

Carlos Zimpel assim descreve a decoração plástica da cerâmica da Subtradição Jatuarana:  

A decoração plástica consiste em técnicas de exciso raspado, inciso dupla linha e outros, 
ponteado, ponteado arrastado, ungulado, pinçado, serrungulado, serrilhado fino, estampado, 
carimbado, que ocorriam isolados e combinados entre si, com ou sem engobo, monocromia, 
policromia, associados ou não a apliques zoomórficos, antropomórficos, flanges, alças, asas e 
outros artifícios. A decoração crômica, afora o engobo vermelho, compreende monocromias 
sobre superfície simples em positivo ou negativo, policromias sobre engobo branco ou não, com 
as cores preta, marrom, magenta, vermelho, laranja, amarelo e creme, combinadas, misturadas e 
associadas ou não com decoração plástica. A decoração apresenta motivos em linhas, faixas e 
campos curvilíneos, geométricos, zoomórficos e antropomórficos combinados entre si. Os tipos 
retocados compreendem o inciso, exciso raspado e acanalado fino, retocados ou preenchidos 
com branco, amarelo, laranja e vermelho. (ZIMPEL, 2008, p. 45). 

Segundo Almeida (2013, p. 348) a datação estabelecida por Miller (700 a.C.) em relação à 
presença de cerâmica da Subtradição Jatuarana no Alto Madeira, no sítio Teotônio não se 
sustenta. As datações obtidas por ele colocam o aparecimento da cerâmica Jatuarana numa data 
situada em torno do primeiro milênio d.C. (700 d.C.). As cerâmicas inciso-pintadas mais 
antigas do sítio Teotônio não podem ser classificadas como sendo TPA. Talvez elas estejam 
relacionadas a outras tradições cerâmicas como a Tradição Pocó do rio Amazonas e a Saladóide 
no rio Orinoco. A forma de ocupação dos sítios na área do Alto Madeira sugere se tratar de 
grupos Arawak (ALMEIDA, 2013, p. 321) que teriam subido o rio Madeira e entrado em 
contato com grupos autóctones, talvez Tupi, e que, através dessa rede de contatos e a mescla de 
técnicas e elementos estilísticos cerâmicos, teriam dado origem à Subtradição Jatuarana em 
torno de 700 d.C. (ALMEIDA, 2013, p. 349). 

A região sudoeste da Bacia Amazônica, onde está localizado o território do estado de Rondônia, 
é uma área de grande diversidade linguística e cultural. Nela são encontradas nove das dez 
famílias linguísticas do tronco Tupi, sem contar a presença de diversas outras famílias 
linguísticas que somente existem na região. A área do estado de Rondônia é considerada como 
a zona de maior diversidade linguística de todo o continente sul-americano (RODRIGUES, 
1964; URBAN, 1992). Segundo Aryon Rodrigues (2000) a concentração de línguas e famílias 
linguísticas numa mesma região, como o que acontece na região de Rondônia em relação às 
línguas do Tronco Tupi-Guarani, pode ser um sinal indicador de que essa seja a área original de 
dispersão dos falantes desse tronco linguístico. Para o antropólogo norte-americano Greg 
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Urban, a dispersão dos grupos do tronco Tupi, denominados por ele como Macro-Tupi, teria 
iniciado na região entre os rios Madeira e Xingu (1992, p. 92). 

Uma cultura possui símbolos que somente podem ser compreendidos por quem participa do 
sistema cultural, social e religioso do grupo referido, pois os códigos são ensinados e aprendidos 
a partir da vivência cultural. Os símbolos não são códigos universais, mas códigos inerentes à 
própria cultura que os cria e os mantêm, sendo que eles podem ser compreendidos de forma 
intelectual ou através da evocação de sentimentos que não podem ser conceitualizados. 

Berta Ribeiro (1986) estudou os motivos da cestaria Kayabi (família linguística Tupi-Guarani) a 
partir dos estudos de Nancy Munn e os motivos iconográficos do povo Walbiri na Austrália. 
Tomando como base o estudo de Munn sobre a iconografia Walbiri, Ribeiro percebeu a relação 
entre os motivos Kayabi com seres e objetos mitológicos que poderiam ser combinados de 
várias formas criando variações semânticas. Ribeiro considerou os desenhos como sendo 
semânticos e o conjunto deles como iconografia (SCHAAN, 1996, p. 34-35). Munn demonstrou 
que as figuras Walbiri não eram abstratas, sendo que retratavam seres ou objetos reais. 
Descobriu que unidades de significado podiam ser combinadas e formar outros sentidos e que 
estavam também ligadas ao sistema mitológico dos Walbiri (SCHAAN, 1996, p. 38-39). Os 
Walbiri utilizavam da sua arte gráfica como um código visual com função mnemônica que 
auxiliava na transmissão de histórias (OLIVEIRA, 2008, p. 117). Para Munn, o estudo das 
representações visuais não deve se apegar apenas ao seu aspecto formal, mas deve relacioná-los 
ao sistema sociocultural do qual pertence (SCHAAN, 1996, p. 29). 

Segundo Munn, o código gráfico dos Walbiri a ajudou a entender a sua estrutura totêmica e a 
mostrar que os sistemas (social, religioso, cosmológico e estético) de um grupo étnico podem 
ser agrupados numa única teoria simbólica (RIBEIRO, 1986, p. 21). Os símbolos podem ser 
geométricos ou abstratos, mas são de fato figurativos, pois representam um objeto através de 
um traço básico que define a sua forma (RIBEIRO, 1986, p. 266). Munn examinou os desenhos 
gráficos de Walbiri como uma estrutura representacional e como um simbolismo sociocultural. 

A arte é um modelo de experiência coletiva, complexo, conceitual, que sanciona uma 
determinada visão de mundo e participa da definição de pessoas, “assim como de suas relações 
e produções” (VELTHEM, 2010, p. 57). Os grafismos nas sociedades indígenas podem englobar 
desde objetos rituais aos cotidianos e ordinários, desde pinturas efêmeras às duradouras. Os 
grafismos “em particular, materializam redes de interação complexas, condensando laços, 
ações, emoções, significados e sentidos” (LAGROU 2005 apud VELTHEM, 2010, p. 59). 

 Assim como Munn, os estudos de Lúcia Van Velthem sobre os Wayana (família linguística 
Karib) também demonstraram que a mitologia deste povo era expressa na decoração, nas 
pinturas, no grafismo e na pintura corporal (SCHAAN, 1996, p. 38). Outros trabalhos 
iconográficos, sem base no trabalho de Nancy Munn, também atestaram que sinais gráficos 
podem ser símbolos relacionados à esfera mítica do grupo em questão (OLIVEIRA, 2008, p. 
118).  

Ao se levar em conta o que a sociedade ocidental estabelece como sendo a arte na modernidade, 
um corpo ou objeto aberto a várias significações e ressignificações, que deixa o indivíduo livre 
para fazer suas próprias considerações, sem contar que o artista busca pelo distanciamento das 
características ideológicas sociais vigentes em suas produções, é possível afirmar, que não existe 
numa sociedade indígena um objeto ou artefato artístico sem uma função social. O interesse 
coletivo é predominante na produção artística indígena. Sendo assim, a estética proposta e 
mantida pelo artista é a estética do grupo, uma estética que preserva e comunica sobre a 
cosmologia e mitologia do grupo, sua organização social, mantendo-os coesos e os 
diferenciando de outras comunidades e seres da natureza (SCHAAN, 1996, p. 7). Nesse sentido, 
“a arte, tal como a língua, as crenças, as narrativas míticas e outros elementos da cultura vêm a 
ser um mecanismo ideológico que reforça a etnicidade e, em consequência, a resistência à 
dissolução da etnia” (RIBEIRO, 1989, p. 33). 
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Através da leitura etnográfica dos textos de Nimuendaju e Cadogan sobre o repertório 
mitológico e dos padrões geométricos utilizados pelos povos Guarani, Tocchetto (1996) buscou 
semelhanças formais entre esses motivos e os mitos e acabou encontrando diversas relações 
com os desenhos. Sendo que o motivo ou desenho da cruz foi um dos exemplos comentados e 
citados. O desenho da cruz, para Fernanda Tocchetto (1996), foi interpretado pelos indígenas 
Guarani (Apopocuva e Jegakwa) como sendo a escora da terra, e o motivo em forma de losango 
representava a serpente. 

Mesmo reconhecendo a dificuldade, Fernanda Tocchetto (1996, p. 28) buscou através do 
levantamento de narrativas míticas Guarani, elementos que possibilitassem a leitura dos 
símbolos gráficos. Procurou equivalências entre os desenhos pintados nas cerâmicas e 
elementos míticos. Tocchetto reconhece que mesmo havendo afinidades culturais entre as 
etnias tupi-guarani (Asurini, Kayabi e Guarani) e semelhanças nas formas dos desenhos 
geométricos, o significado destes é construído diferentemente, ou seja, é próprio do contexto 
sociocultural de cada sociedade (1996, p. 27). Há, apesar disto, uma unidade cultural bem 
evidenciada entre os vestígios de materiais das três parcelas Guarani (Amazônica, Litoral e 
Meridional) analisadas pelos arqueólogos, tornando difícil a separação de suas histórias 
(VIETTA apud TOCCHETTO, 1996, p. 35). 

Sérgio Baptista da Silva, em seu trabalho intitulado Iconografia e ecologia simbólica: retratando 
o cosmos Guarani buscou a partir da análise de motivos da cestaria e da cerâmica guarani 
(Mbyá, Nhandeva e Kaiowá), estabelecer uma interface entre a arqueologia e a etnologia destas 
sociedades com a Tradição Polícroma da Amazônia. Para Sérgio Baptista da Silva: 

Estas manifestações estéticas indígenas são sistemas de representação que procuram explicar 
como a sociedade pensa a si própria e o mundo que a rodeia. Nesse sentido, são encaradas como 
um código visual de comunicação, extrapolando uma análise estilística e/ou descritiva, para 
desvelar seus conteúdos semânticos (2010, p. 117). 

Schaan (1996, p. 6) não acredita ser possível explicar e compreender a arte indígena a partir das 
teorias científicas vigentes. No máximo a analogia etnográfica poderia ser considerada, já que 
esta seria a melhor das hipóteses para compreendê-la e interpretá-la. Oliveira (2008, p. 120) 
afirma que não há mais condições de compreender os significados reais da iconografia dos 
artefatos arqueológicos. No entanto, isso não exclui os questionamentos em relação à 
importância da cerâmica e da pintura para os grupos indígenas. Schaan (1996, p. 8) também 
coloca a cerâmica como um veículo importante para a compreensão de tais sociedades, pois por 
meio dela pode-se inferir dados ligados ao comportamento cultural e social destes grupos. 

Van Velthem afirma que, nas sociedades indígenas, existe uma preferência pelas representações 
metonímicas ao invés das naturalistas. Entre os Wayana não há uma busca pela representação 
perfeita e realista, mas representações de características cruciais (VELTHEM, 1992, p. 285). 
Entre os Wayana a decoração da pele ordena o universo permitindo a reintrodução da natureza 
e do sobrenatural na sociedade (Vidal & Silva, 1992, p. 287). 

Para compreender a iconografia das vasilhas da subtradição Jatuarana o material arqueológico 
cerâmico localizado em cinco sítios arqueológicos foi analisado: sítio Ilha do Santo Antônio, 
sítio Brejo, sítio Boa Vista, sítio Coração e sítio Morro dos Macacos I. No sítio Ilha de Santo 
Antônio, que estava situado na antiga ilha, foram analisadas duas vasilhas (possíveis urnas 
funerárias) decoradas com pigmentos de duas cores, vermelho e branco. No sítio Brejo, situado 
à margem direita do Madeira, em frente à antiga ilha de Santo Antônio, foram encontrados 
fragmentos que remontam a três vasilhas. No sítio Boa Vista, situado à margem direita do 
Madeira, entre a cachoeira do Santo Antônio e a cachoeira do Teotônio, foram encontrados 
fragmentos de duas vasilhas decoradas. No sítio Morro dos Macacos I, situado à margem 
esquerda, em frente à Ilha Grande, foram localizadas três vasilhas. No sítio Coração, situado à 
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margem esquerda do Madeira e próximo à cachoeira de Morrinhos, foram localizadas nove 
vasilhas e dois conjuntos20 de fragmentos decorados (ZUSE, 2013).  

A vasilha do sítio Ilha de Santo Antônio, nomeada R1 (recipiente 1) possuía dois campos 
decorativos21. O primeiro campo possuía os motivos de cruz escalonada, voluta escalonada e 
quadrado com elipse. No segundo campo os principais motivos foram voluta dupla escalonada 
e faixa com escalonado. Na segunda vasilha, nomeada R3, predominava um único campo com 
uma grande voluta escalonada. Um fragmento apresentava a decoração incisa labiríntica sobre 
o pigmento branco. Os fragmentos cerâmicos do sítio Brejo são decorados com campos de 
pigmentos vermelho e branco. No campo de pigmento branco incisões marcavam linhas curvas 
e retas, produzindo em alguns fragmentos o motivo escalonado. A vasilha 1 do sítio Boa Vista 
apresentou decoração incisa sobre o pigmento branco no primeiro campo com motivos lineares 
(entre eles o motivo “estrela de três pontas”22) que formavam um desenho que lembrava um 
labirinto. No segundo campo, na base, aparecia a decoração incisa labiríntica associada a um 
motivo em alto relevo que formava o motivo “estribo”23. Nos fragmentos da vasilha 2 foram 
identificados faixas brancas sobre pigmento preto que formavam figuras losangulares. A vasilha 
1 do sítio Morro dos Macacos I apresentou dois campos decorativos. O primeiro foi decorado 
com motivos em “S” deitado com pigmento branco e os negativos em pigmento preto 
formavam o motivo de “S” deitado ao contrário. O motivo em pigmento preto formava uma 
figura que lembrava uma serpente bicéfala. No segundo campo a decoração foi formada pelos 
motivos voluta dupla com escalonado. A vasilha 2 apresentou dois campos que estavam 
decorados com incisões sobre pigmento branco formando motivos labirínticos, “estribo” e 
“estrela de três pontas”. A vasilha 3 apresentou faixas em pigmento branco sobre pigmento 
preto formando o motivo “estrela de três pontas” e losango. As vasilhas do sítio Coração 
estavam predominantemente decoradas com linhas retas e curvas em pigmento vermelho sobre 
pigmento branco formando em algumas vasilhas, desenhos labirínticos. A vasilha 10 
apresentou o motivo “estribo” decorado com detalhes ofídicos, e o conjunto C apresentou uma 
combinação de motivos em “T” associados a figuras aparentemente antropomorfas 
(VASSOLER, 2014).     

Embora sejam várias as unidades decorativas (motivos) que formam os padrões iconográficos 
nas vasilhas e artefatos do material cerâmico da região do rio Madeira, buscou-se traçar uma 
análise comparativa abordando apenas os motivos invariáveis da Subtradição Jatuarana. Os 
motivos invariáveis24 escolhidos foram: a voluta dupla e a simples, a cruz, as figuras com forma 
de estribo, “estrela de três pontas”, com forma de ‘T’, o escalonado, a serpente bicéfala 
(anfisbena), o losango, o círculo comum nas bases das vasilhas, as linhas paralelas retas e as 
linhas paralelas sinuosas. 
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Fig.	1	-	Motivos	invariáveis	presentes	nas	vasilhas	da	Subtradição	Jatuarana	

Na coletânea de mitos guarani feita por Tocchetto (1996), o símbolo da cruz nas vasilhas 
Guarani (muito presente nos cambuchi25) é interpretado como sendo a “escora da terra” (yvy-
itá), uma viga colocada no sentido leste-oeste da terra e, sobre esta, uma outra escora percorre a 
direção norte-sul (NIMUENDAJU apud TOCCHETTO, 1996, p. 37). Tocchetto (1996, p. 39) 
salienta que a cruz aparece nos grandes recipientes (cambuchi) usados para armazenar e servir 
bebidas alcoólicas nas festas e que depois eram utilizados como urnas funerárias. Desta forma 
os cambuchi estavam imbuídos de significado simbólico.  

Segundo Silva, o motivo cruz, denominado kurusu ipará pelos Guarani ocorre em vários 
suportes26 (proto) guarani, na cerâmica arqueológica, na cestaria, na pintura do corpo 
masculino e parece corresponder à representação das moradas sagradas: 

Esse grafismo parece representar uma noção genuína guarani: o esteio em forma de cruz para 
sustentar a Primeira Terra do mito (Yvy Tenondé); os quatro deuses ligados às quatro direções 
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cardeais; o artefato religioso denominado popyguá, usado pelos xamãs, em forma de duas varas 
de madeira que se cruzam e batem uma na outra. A cruz cristã, de qualquer forma, pode ter 
potencializado esta noção religiosa guarani, após sua apropriação e ressemantização pelos Mbyá. 
(SILVA, 2010; p. 124) 

Sérgio Baptista da Silva (2010, p. 123) afirma que as representações gráficas relacionadas às 
várias espécies de cobras estão muito presentes na arte guarani, principalmente na cestaria. 
Denise Schaan conclui que a principal representação gráfica nas vasilhas marajoaras era a figura 
da cobra, pele de cobra, ou um par de cobras. Para Schaan, a serpente seria o ser mitológico 
mais importante da cosmologia marajoara. A explicação para a constante representação desse 
motivo seria a associação das cobras com a reprodução de peixes na mitologia amazônica; 
sendo assim, dentro desse sistema religioso, os grupos indígenas em Marajó buscavam 
assegurar a abundância de recursos aquáticos e justificar o controle da elite sobre esses recursos 
(SCHAAN, 2009, p. 79).  

Na região do alto Xingu, entre os indígenas da etnia Yawalapiti (família linguística Aruak) e 
Kamayurá (família linguística Tupi-Guarani), o losango é um desenho que sempre representa o 
peixe. A especificação do peixe está associada a outros sinais e marcas que são incorporados ao 
desenho (RIBEIRO, 1979, p. 76). O desenho yaná-pitalá entre os Yawalapiti representa o peixe-
pacu (RIBEIRO, 1979, p. 56). O peixe merexu é representado por triângulos desenhados e 
preenchidos dentro do losango (VON DEN STEINEN apud RIBEIRO, 1979, p. 76). Os 
desenhos gráficos procuram manter algumas relações formais com o objeto representado. 
Sugerem alguma semelhança com o objeto real, numa espécie de “metonímia visual” 
(CARVALHO, 2003, p. 25). Lévi-Straus (2008, p. 293) registrou o mito da serpente andina Lik, 
uma serpente com o corpo repleto de peixes que promete entregar todo o tipo de peixe às 
pessoas que a auxiliam em determinadas travessias: 

Trata-se da lenda da serpente Lik, “grande como uma mesa”, que um indígena prestativo, 
inicialmente amedrontado por sua aparência, transporta ate o rio, do qual o animal se tinha 
imprudentemente afastado. “A serpente perguntou: Você não quer me levar? – Mas como? Você 
é tão pesado! – Não, sou leve. – Mas você é tão grande!, replicou o homem – Sou grande, sim, 
mas sou leve. – Mas você está cheio de peixes. (É verdade, Lik é repleto de peixes. Os peixes 
ficam debaixo de seu rabo e, quando ele se movimenta, transporta-os consigo). A serpente 
continuou: Se você me levar, eu lhe dou todos os peixes que estão dentro de mim.” Mais tarde, o 
homem conta sua aventura e descreve o animal fabuloso: “Ele está cheio de peixes, que estão em 
seu rabo” (Id. ibid.: 57). (LÉVI-STRAUSS, 2008, p. 293)  

 
Figura	1	-	Serpente	Lik	segundo	Lévi-Strauss	(2008)	

Os Shipibo-Conibo (família linguística Pano) utilizavam grandes vasilhas para a fermentação 
de bebidas alcoólicas e posteriormente as usavam como urnas nos enterramentos funerários. 
Elas eram elaboradas com formato antropomorfo e características femininas (mulher em 
posição de parto), além de também serem decoradas com cruzes. Segundo Chocano, a figura 
feminina em posição de parto significava o renascimento do morto passando para outra vida, 
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na qual, após uma longa viagem, o morto chegava a uma porta em forma de cruz que se 
encontra no meio do universo:  

Entre el centro de la tierra y el cielo hay una escalera que conecta ambos espacios cósmicos, en el 
extremo de la escalera hay una cruz muy grande en la puerta del cielo y junto a ella hondea una 
bandera, los muertos se congregan en la cruz que está al pie de la escalera y cantan antes de 
empezar su ascenso al firmamento (no olvidemos que la iconografía shipibo-conibo tiene como 
centro una cruz. (CHOCANO, 2008, p. 397)  

 Sérgio Baptista da Silva afirma que as representações gráficas relacionadas às várias espécies de 
cobras estão muito presentes na arte guarani, principalmente na cestaria (2010; p. 123). Para os 
Waurá (família linguística Aruak), Kamalu Hai, a conhecida Itsakumalu, uma cobra grande 
deixou os seus excrementos (barro preto) para que eles fabricassem panelas. Os Waurá somente 
conseguem imitar as antigas panelas trazidas por Itsakumalu, pois a panelas verdadeiras, 
Yerupoho, quebraram-se todas, ficando apenas seus caquinhos sobre a terra. (FRANCHETTO 
& HECKENBERGER, 2001, p. 202-203). 

Velthem (2010, p. 60-61) declara que em diferentes povos amazônicos, principalmente entre os 
grupos Karib, os mestres ou donos dos sistemas gráficos são as serpentes. A grande serpente 
Tulurupê que virava canoas e devorava os seus ocupantes, foi morta por um xamã Wayana. Os 
Wayana (família linguística Karib) copiaram as pinturas negras e vermelhas do couro de 
Tulurupê durante o combate, e os Apalai (família linguística Karib), copiaram apenas as figuras 
de um de seus lados, pois já estava morta. Entre os Wayana o listrado representa a “cobra 
grande”, na representação do arco-íris e do reino do sobrenatural (VELTHEM, 1992; p. 54). 
Entre os Waiãpi (família linguística Tupi-Guarani) os desenhos foram copiados da anaconda 
(GALLOIS, 1992, p. 225). Entre os Jurimáguas (SAMUEL FRITZ apud PORRO, 1996, p. 122), 
as mulheres afirmavam que através de feitiços atraíam serpentes, mães-d’águas, para copiar as 
marcas e figuras de sua pele que seriam pintadas em vasos e tecidos. 

Segundo Valcárcel, na cosmologia andina vigorava a presença de duas grandes serpentes, 
Sachamama e Yacumama: 

Ambos están representados por dos grandes sierpes o culebras, con la diferencia de que 
Sachamama es una serpiente de dos cabezas (anfisbena). Primero entran en el mundo de 
adentro (...) cuando suben estas culebras al mundo de aquí, o sea a la superficie de la tierra, una 
de ellas, Yacumama, repta y al arrastrarse por la tierra se convierte en gran río (Ucayali y 
Yacumama significan más o menos lo mismo: madre de los ríos). Sachamama no repta sino que 
camina verticalmente (...) con la cabeza de arriba va alimentándose de todos los seres voladores, 
aves e insectos, y con la cabeza de abajo va atrayendo a todos los animales que están sobre la 
superficie. Al pasar al mundo de arriba, Yacumama se transforma en rayo y Sachamama en arco 
iris. El arco Iris es una deidad que fecundiza la tierra, que da color a todas las plantas y seres en 
general. Es el signo de la fertilidad y fecundidad de los seres vivos y de la tierra misma. En tanto 
que el rayo es dios de las aguas que caen sobre la tierra en forma de lluvia, en la tempestad que es 
anunciada por el relámpago con su luz y por el trueno con su sonido. Cuando están en lo alto, el 
rayo se llama Illapa y el arco iris Coichi (VALCÁRCEL apud QUISPE, 2010, p. 16). 

Para os indígenas Tukuna, no rio Solimões existem dois arco-íris, o Arco-íris do Leste e o arco-
íris do Oeste, sendo os dois seres espirituais aquáticos e maléficos. Eles são senhores da argila e 
dos peixes. Os Yagua (família linguística Peba-Yagua), que vivem em uma região bem próxima 
aos Tukuna, também conhecem dois arco-íris e um deles é a “mãe da louça de barro” (LÉVI-
STRAUSS, 1985, p. 36). Quanto ao fenômeno da bicefalia nos seres míticos amazônicos, os 
Mehinaku (família linguística Aruak) acreditam que os seres espirituais possuem características 
marcantes que os diferenciam dos homens e dos outros animais (COSTA apud RIBEIRO, 1979; 
p. 78). 
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É possível a partir desta análise, concluir que existe nas vasilhas e em outros artefatos da 
Subtradição Jatuarana uma variabilidade iconográfica, tanto de um sítio arqueológico para 
outro sítio arqueológico como de um artefato cerâmico para outro, localizados no mesmo sítio, 
como pôde ser constatado na forma em que os padrões decorativos pouco se repetiam. Mas 
apesar dessa variabilidade, ocorre a repetição de motivos iconográficos. Foi possível isolar 
unidades elementares (motivos) que estavam representadas em duas ou mais vasilhas ou 
artefatos cerâmicos analisados, mesmo em sítios arqueológicos diferentes. Partindo do 
pressuposto teórico de que a arte indígena, diferente da arte ocidental, busca representar em 
seus artefatos a ordem natural e sobrenatural de sua visão de mundo, por meio de um 
levantamento de dados históricos e etnográficos, pode ser notado que determinados dados se 
repetem. Mas apesar desta invariabilidade, essas unidades elementares formam padrões gráficos 
diferentes. Muitos dos motivos existentes nas vasilhas cerâmicas da Subtradição Jatuarana 
também puderam ser encontrados em cerâmicas de outras fases da Tradição Polícroma da 
Amazônia (Shipibo) e em outras tradições cerâmicas que não se enquadram como sendo TPA, 
como é o caso da cerâmica Tupiguarani da Amazônia e dos povos Guarani do Paraguai e sul do 
Brasil.  
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Ngurá: as vozes no espaço compartilhado 

Raiane Girard MADEIRA27 

Assim é história pra nós. 

CINTA-LARGA 

História de maloca antigamente (Cinta-Larga, 1988) é a obra-objeto desta pesquisa, que surgiu 
da coleta de relatos e lendas das tradições orais ameríndias, mais precisamente as que 
pertencem ao povo Cinta-Larga. A obra é consequência de uma coleta de narrativas que 
constituem o imaginário ameríndio, todavia elas não apresentam apenas uma voz, um narrador 
ou uma perspectiva, ocorre uma multiplicidade de vozes que permitem o intercâmbio dos 
métodos de registro – do oral para o escrito – de maneira que os espaços e sujeitos nas 
narrativas já não possuem funções pré-definidas. Isso ocorre pela utilização do texto escrito 
como forma de narrar para si mesmo e para o outro seus saberes, ou pelos elementos das 
próprias narrativas que não se enquadram na metodologia pré-definida pelo mercado editorial 
da cultura ocidental, permitindo a permuta entre as vozes presentes na maloca e na floresta. 

Entretanto, tem-se como desafio perceber essas vozes no texto, ou ainda, a relação entre um ser 
e outro. As formas com que se relacionam e interagem essas alteridades, uma vez que 
transpõem os limites da comunicação e as fronteiras da realidade ocidental. É partindo dessa 
problemática que tomarei como objeto de análise a narrativa Ngurá que revela como a Terra e 
os seres que a habitam foram criados, em um diálogo entre o narrador, a entidade ascendente e 
a pedra – objeto mítico responsável pelas origens do povo Cinta-Larga. Essa cosmogonia 
indígena apresenta ao leitor uma narrativa repleta de vozes e sujeitos que intercambiam as 
formas e funções sociais e culturais, fragmentando os processos de compreensão e interação 
conhecidos das sociedades não indígenas. 

O autor-narrador propõe preservar a memória e as vozes de sua comunidade a partir da 
manutenção de elementos da oralidade no texto escrito, resultando em uma narrativa em que as 
vozes representam sujeitos imbricados em situações míticas relatadas por esta sociedade. A 
escolha dessa estética produziu uma obra repleta de heterogeneidades, de maneira que as partes 
desse todo somente têm sentido quando apresentadas e articuladas em processos de interação, 
nas quais, as forças e saberes possibilitam que, na dicotomia entre homem e animal, um terceiro 
sujeito se manifeste. 

O estudioso Sergio Medeiros, no texto “Ainda não se lê em xavante”, ao refletir sobre as 
“situações anormais” que a literatura indígena apresenta ao leitor, e em especial o mito xavante 
do fogo, em que o menino perdido encontra-se com a onça, seu avô, explica: “A onça é gente, os 
animais são gente. Essa sempre foi a nossa grande dificuldade – saber ao certo onde natureza e 
cultura se separam, ou quantas fronteiras existem e quantas devemos cruzar para nos situarmos 
no limite da cultura” (2008, p. 85). Medeiros assume que as formas culturais das comunidades 
indígenas não correspondem às formas pré-estabelecidas pelo homem ocidental. 

Essa sugestão de Medeiros levanta questões que também são ordinárias ao leitor não indígena e 
que o atingem com interrogações e incertezas, uma vez que esse leitor se encontra diante de 
objetos sem traços definidos, maleáveis e extremamente estranhos. Objetos comuns à realidade 
da sociedade que pouco ou nada conhecem, ou seja, essas narrativas apresentam de maneira 
pouco convencional os pilares que dão forma a essa cultura extraocidental. Portanto, como esse 
leitor pode perceber as narrativas Cinta-Larga diante do abismo sociocultural existente entre 
uma e outra? Como seus mitos e crenças são compreendidos pelo emissor e receptor das 
propostas e mensagens que emanam das narrativas indígenas? Essas são algumas das 
inquietações que produzem movimento nas reflexões no decorrer deste texto, pois se faz 
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necessário entender como a narrativa se estrutura, de maneira que o leitor ocidental reconheça 
ou minimamente entenda a ideia que Pychuvy apresenta, em um discurso coletivo endossado 
por sua comunidade. 

As comunidades enquanto espaço sociocomunicativo 

Na busca das respostas às questões anteriormente apresentadas, faz-se necessário ver os 
processos comunicativos que ocorrem nas narrativas Cinta-Larga como um meio constituído 
de fronteiras difusas, na qual, as linguagens entre os seres aparentemente não possuem filtros, 
permitindo que os seres humanos compartilhem as formas e forças das criaturas presentes na 
floresta. A partir desta afirmação, torna-se possível visualizar nas narrativas a aldeia enquanto 
espaço sociocomunicativo. Lembrando o pensamento de Dominique Lestel, pode-se afirmar 
que a maloca é então um espaço híbrido em todos os níveis possíveis. O estudioso assim explica 
o conceito de “comunidades híbridas”: 

A apreensão do humano e do animal, em termos de complementariedade, adquire uma nova 
relevância, e a ideia de “comunidades híbridas” torna-se uma noção central para que a riqueza e 
a diversidade das relações do homem com o animal sejam introduzidas: estas se construindo 
pelo comparti lhamento de sentidos e  de interesses que não são, entretanto, 
estabelecidos por um contrato social de deveres mútuos. (LESTEL, 2011, p.25, grifo meu). 

É recorrente nas narrativas Cinta-Larga certa desestabilização de fronteiras nas relações entre o 
humano e os seres da floresta; a ordem se subverte e os personagens relatados pelo cacique 
Pychuvy transitam em outras dimensões tornando-se radicalmente esse “ser outro”. Uma vez 
que o resultado do processo de fusão configura estas características no novo sujeito, as 
particularidades dele não dominam esse novo corpo. O “ser outro” assume composições 
inimagináveis aos olhos do leitor comum, assim, a floresta e a maloca tornam-se espaços de 
permuta para as criaturas que ali habitam. Esse intercâmbio comunicacional descrito nas 
narrativas permite que os humanos e não humanos usem esses meios como plataforma de 
interação social. Consequentemente, há uma espécie de compartilhamento de forças e saberes, 
assim os sujeitos assumem - radicalmente a “força” do outro, sem que este se perca no processo 
de câmbio. Florência Garramuño, ao refletir sobre as possibilidades de interação entre os 
sujeitos nas narrativas contemporâneas, pontua: 

Todos esses textos contemporâneos aproximam o humano e o animal até o grau mais alto da 
intimidade possível, colocando-os, em certo momento, em um mesmo nível de protagonismo e 
fazendo da distinção entre um e outro uma espécie de dobra e mutação constante, na qual a 
lógica do múltiplo escapa tanto da semelhança quanto da analogia, para se situar na descrição de 
uma região comum e comparti lhada entre o animal e  o humano. (GARRAMUÑO, 
2011, p. 105, grifo meu). 

Ao alegar que essa ação somente é possível quando houver uma região comum e compartilhada 
entre os seres que compõem a comunidade, o texto de Garramuño leva a refletir sobre a 
existência, nessas comunidades, de uma relação de simbiose entre os seres, ou seja, que há uma 
associação recíproca de dois ou mais organismos diferentes que lhes permitem viver com 
benefícios. Nesta mesma direção, as teorias de Lestel consideram que o animal não é visto como 
um “[...] brinquedo nem um objeto, é antes de tudo uma presença e nisso se encontra sua 
especificidade, o que o torna para o homem uma alteridade particular, portadora de todo 
sentido” (LESTEL, 2011, p.41), principalmente quando se pensa nas relações interpessoais das 
narrativas míticas Cinta-Larga, em que é evidente esse processo de permuta – citado acima. 

N’gurá: o primeiro sujeito 

Ngurá nasceu de pedra. Primeiro que nós nasceu Ngurá, né? 
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Ngurá chama mãe de pedra. Primeiro Ngurá falava com pedra, a conversar com ela ainda. O 
pedra falava ainda Ngurá porque Ngurá nascido de pedra. (CINTA-LARGA, 1988, p. 17). 

A possibilidade de se pensar a História de maloca antigamente como testemunho ou documento 
de uma comunidade híbrida, exige que se pense como se dão as relações entre seres, como lidar 
com a presença dessa animalidade vivida pelo indígena Cinta Larga, investigando a 
proximidade que existe entre os indivíduos que habitam a maloca, e a intimidade que o 
humano e o animal possuem. A exemplo dessa pluralidade de vozes citada, N’gura28 apresenta-
se como narrativa mítica de criação, em que ocorre um encadeamento de sequências que 
permitem o desenrolar de outras situações. Esse laço existente entre os elementos que 
compõem o relato permite que os sujeitos modifiquem as suas relações de poder: em alguns 
momentos protagonistas em um primeiro plano, e em outros - figurantes no enredo. 

Ele (N’gura) morava ainda sozinho aqui. Ai depois que N’gura foi fazer filho dele no pedra. 
Pedra é quente... ele não nasceu igual gente que nasce hoje não. N’gura é ovo igual passarinho... 
galinha... (CINTA-LARGA, 1988, p. 17) 

Neto de N’gura fez índio. Transava fruto. [...] Primeiro neto dele transava terra. Fazia buraco na 
terra com pedacinho de pau e mete lá dentro. Não saia Zup nada. Terra seca tudo. Chupa tudo 
zup29. [...] Primeiro ele transava Coco de castanha. Coco de castanha tem boca que cabia Jibaca30 
dele. Ai zup ficou lá dentro castanha. [...] (CINTA-LARGA, 1988, p. 18-19). 

Por meio dos trechos dessa narrativa é possível visualizar no espaço de interação da maloca as 
relações de compartilhamento de sentidos descritas por Lestel e Garramuño em arrolamentos 
decorrentes de um processo de comunicação entre os seres em seus diversos níveis 
comunicativos: N’gura, sob a forma de entidade mítica, e a Pedra representando o papel de 
homem e mineral; é interessante perceber que no mesmo momento o homem e o elemento da 
natureza ocupam o mesmo papel na narrativa, de forma que ambos, nesta perspectiva, usam as 
formas e forças do outro. Primeiro como mineral que utiliza da linguagem característica do 
homem para interagir como a entidade criadora N’gura. Há ainda as tentativas de criação do 
homem, pelo neto de N’gura, que deposita na terra o zup que a suga e espalha, e ainda pelo 
fruto que retém e transforma.  

Ai Alia31 foi... grilo foi acompanhar Alia. Ai Alia falou pra ele: 

- Você vai subir lá em cima cortar a corda do milho – tirar cipó, né? – Cê corta corda lá cipó e 
milho vai cair, sabe? Ai pega um semente pra nós, tá? (CINTA-LARGA, 1988, p. 23). 

Assim o indígena passa a ter as formas humanas; e ainda, há, na proximidade existente entre 
Alia – o bicho preguiça – e o grilo, uma tentativa de dar àquele homem o primeiro fruto para 
cultivar. Tem-se nesta situação o diálogo entre dois animais e ainda a participação do indígena, 
em torno de uma situação em que a conversa é compreendida por todos, não se sabe se há uma 
língua geral ou – se todos conhecem a língua falada do outro. Garramuño, ao tratar das formas 
de nomear essas interações entre os sujeitos, reflete: 

Trata-se, na verdade, de uma indistinção entre aquilo que nomeia o animal e aquilo que designa 
o humano, uma espécie de equivalência e intercambiabilidade entre palavras, nomes e ações que 
poderiam definir o humano ou o animal de modo indistinto. (GARRAMUÑO, 2011, p.106). 

Portanto essas ações permitem que o contato existente entre os indivíduos nas comunidades 
indígenas não se fragmentem, uma vez que esses espaços são constituídos por situações 
incomuns para a realidade do pensamento colonizador. A aldeia é formada por possibilidades 
de contato entre as espécies, entre as quais não há limitações na comunicação, é como se 
houvesse uma língua universal ou que todos compreendessem a língua do outro. Ou seja, a 
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inclusão dos elementos presentes na narrativa é ligada por vários nós, pontos que formam um 
encadeamento para que haja sentido no enredo como um todo. 

A possibilidade de um “sujeito outro” nas narrativas 

De maneira geral, nas narrativas Cinta-Larga, essa presença na qual o animal torna-se um Ser 
portador de sentido para o homem – citada por Lestel – se manifesta nas histórias míticas 
formando espaços de intersecção entre os seres. Neste ponto, em que há contato entre os 
organismos surge o “terceiro sujeito”, que se apresenta como resultado da imbricação entre 
homem e animal ou elementos da natureza. Nesse encontro ocorre a possibilidade de simbiose 
entre os sujeitos, gerando “um indivíduo outro”, sem que as características que os compõem 
predominem ou tomem poder sobre esse novo corpo. Não há a figura de um homem 
animalizado ou de um animal humanizado, na realidade ocorre uma interação imprescindível 
do homem com as criaturas que habitam a floresta que, em diálogos e permutas corporais, 
formam o terceiro elemento, um e outro atuam no mesmo corpus em comunhão. De acordo 
com Octavio Paz, no ensaio A imagem (2012): 

Há um ponto em que isto ou aquilo, pedras e penas, se fundem. E este momento não está antes 
nem depois, no principio ou no fim dos tempos. Não é paraíso natal nem pré-natal, nem céu 
ultraterrestre. Não vive no reino da sucessão, que é exatamente o dos opostos relativos, mas está 
em cada momento. É cada momento. É o próprio tempo se gerando, emanando, abrindo-se para 
um acabar que é um continuo começar. Jorro, fonte.  Ali, no cerne do existir – ou melhor, do 
existindo-se -, pedras e penas, o nascer e o morrer são só uma coisa só. (PAZ, 2012, p.109). 

A tese defendida por Paz exemplifica essas relações entre o homem e animal, quando afirma 
que “ali, no cerne do existir – ou melhor, do existindo-se –, pedras e penas, o nascer e o morrer 
são só uma coisa só” (2012, p. 109), baseando-se na possibilidade de que nessas narrativas 
ocorre a presença desse sujeito que une as características de um e outro, na qual o homem não 
se separa dos traços da animalidade que lhe marcam32; e o mesmo ocorre com o animal, 
descrito de maneira que não há fronteiras que o distanciam da humanidade. Para isso, é 
necessário considerar que as interações do homem (o sujeito indígena da narrativa) se dão com 
a presença de animais não domésticos, selvagens aos olhos do colonizador, mas que para a 
comunidade Cinta-Larga detêm outro grau de comunicação que ultrapassa os limites 
conhecidos pelo homem ocidental, grau compatível com as situações socioculturais narradas 
em Histórias da maloca antigamente.  

O resultado dessa imbricação, entre homem e seres míticos, é o terceiro sujeito que captura 
características de um e outro, que os serve e ao mesmo tempo lidera a ambos. Na narrativa, 
essas relações configuram um elemento primordial para o desenrolar do enredo, de maneira 
que estes elementos unidos na macroestrutura da narrativa produzem os sentidos que 
constroem e dão forma as narrativas. A exemplo disto, no processo de criação das ferramentas 
que auxiliam a sobrevivência do homem no mundo pensado por N’gura, a Lua e as Estrelas vêm 
para iluminar os sonhos e permitir o descanso do homem/animal e outros seres. 

Discutir os limites da verdade é um desafio a qualquer sujeito que não conheça as origens da 
cultura do outro, e haverá nesse processo de reflexão certa parcialidade e interferência da 
cultura na qual este (que se propõe a refletir) se encontra. As matrizes ocidentais e 
extraocidentais que organizam os sistemas culturais passaram por processos de construção 
diferentes, tendo como base elementos e métodos diversos. Aceitar que nas narrativas de 
comunidades tradicionais, o mythos é real, torna-se um desafio para os conceitos lógicos do 
colonizador, que preceitua os aspectos míticos como fábulas e lendas irreais, e considera que os 
mitos são criados para satisfazer as necessidades de resposta ao imaginário do homem 
ocidental. É pensando nessas multiplicidades que o real ganha de acordo com a cultura que o 
pensa que o antropólogo Antônio Risério afirma:  
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O observador cultural, diante dessa realidade múltipla e móvel, deve tentar desmontar as 
armadilhas da personalidade cultural dominante e dispor suas antenas de modo a poder captar a 
maior variedade possível dos sinais culturais emitidos aqui e ali. (RISÉRIO, 1990, p. 125). 

Risério concorda com Medeiros quando pensa as “situações anormais” que a literatura indígena 
proporciona ao leitor, e alega que o homem é um observador cultural, que se vê diante de 
diversas realidades quando se propõe a ter contato com outros sistemas culturais, neste caso 
com a matriz extraocidental Cinta-Larga. Em um primeiro olhar no que é do outro, há a 
tentativa de sobrepor ao que é desconhecido, quando este olhar não consegue identificar 
estruturas de sua matriz de origem no que se apresenta. Em um segundo olhar, ocorre o que 
Medeiros afirma ser um processo fragmentado de reconhecimento, pois mesmo que esses 
elementos extraocidentais sejam aceitos pelo outro, não haverá uma compreensão completa do 
que se vê. Portanto, considerando estas perspectivas levantadas pelos teóricos, os indivíduos 
conhecem o outro sempre em um grau de fragmentação, e possivelmente não se reconhecerão 
como iguais, como ocorre com os sujeitos humanos e não humanos na maloca. Todavia, o 
desafio na contemporaneidade é fazer com que os homens “brancos” e “vermelhos” se 
aproximem de maneira que realmente exista essa possibilidade de conhecimento entre ambos. 
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A criação da mulher:  um estudo estrutural do mito Amondawa 

Wany Bernardete de Araujo SAMPAIO33 

Introdução 

Neste trabalho, apresentamos uma análise estrutural do mito de criação da mulher, segundo a 
cultura do povo indígena Amondawa, habitante da região central do estado de Rondônia - 
Brasil. A análise se baseia na abordagem greimasiana, que busca estabelecer uma gramática da 
narrativa, considerando: (i) o nível da manifestação, (ii) o nível das estruturas narrativas e (iii) o 
nível da estrutura profunda. 

O modelo estruturalista actancial de Greimas (1966) tem base na semiótica e foi concebido a 
partir de uma análise comparativa por ele realizada entre os inventários de actantes dos 
modelos funcionais propostos por Vladimir Propp, na obra A morfologia do conto popular 
russo, publicada em 1928, e na obra de Ettiénne Souriau, Les 200.000 situations dramatiques, 
publicada em 1950; a partir de uma sensível redução nos itens desses inventários, Greimas 
propôs o modelo atuacional mítico, o qual, segundo suas próprias palavras: 

[...] construído levando-se em conta a estrutura sintática das línguas naturais, esse modelo 
parece possuir, por sua simplicidade, um certo valor operacional para a análise de manifestações 
míticas somente. Sua simplicidade está no fato de que ele é um todo inteiramente fundado sobre 
o objeto do desejo do sujeito e situado, enquanto objeto da comunicação, entre o destinador e o 
destinatário, sendo o desejo do sujeito, por seu lado, modulado em projeções do adjuvante e do 
oponente (GREIMAS, 1966, p. 235-236). 

 Assim, as categorias atuacionais propostas no modelo greimasiano se reduzem a: Sujeito X 
Objeto; Destinador X Destinatário; Adjuvante X Oponente. 

Os actantes Sujeito e Objeto se referem à organização sintática do discurso e estão vinculados 
por uma relação de desejo; a ação da busca é permeada por obstáculos que devem ser vencidos 
pelo herói para alcançar o seu objeto de desejo. 

Os actantes Destinador e Destinatário correspondem ao que conhecemos por emissor e 
receptor, no discurso. O Destinador é o possuidor do bem (o poder, o saber) e o Destinatário é 
o recebedor potencial deste bem. 

Os actantes Adjuvante e Oponente se vinculam pelo eixo do poder e/ou do saber. Nas palavras 
de Greimas (1966), “na manifestação mítica, que nos preocupa, entendemos que o adjuvante e o 
oponente não são senão projeções de vontade de agir e resistências imaginárias do próprio 
sujeito, julgadas maléficas ou benéficas em relação ao seu próprio desejo” (GREIMAS, 1966, p. 
235). 

Segundo Pandolfo (1977), em sua proposta metodológica de análise actancial, Greimas tentou, 
ainda: 

...conciliar a perspectiva sintagmática de Propp com a visão paradigmática de Lévi-Strauss. A 
gramática transformacional do tipo ternário (S-V-O) forneceu o modelo: o Verbo exprime uma 
relação entre dois elementos, Sujeito e Objeto. Mas o discurso, embora inteiramente constituído 
de frases, se situa para além da frase: daí a tentativa de estabelecer uma gramática da narrativa, 
que vai buscar no modelo linguístico o consenso científico (PANDOLFO, 1977, p. 22). 

Vale lembrar o que nos diz Lévi-Strauss: 

É melhor reconhecermos que o estudo dos mitos nos leva a constatações contraditórias. Tudo 
pode acontecer num mito. A sucessão dos eventos não parece estar ai submetida a nenhuma 
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regra de lógica ou de continuidade, qualquer sujeito pode possuir qualquer predicado, qualquer 
relação concebível e possível. Contudo, os mitos, aparentemente arbitrários, se reproduzem com 
as mesmas características e, muitas vezes, os mesmos detalhes, em diversas regiões do mundo. 
Daí a questão: se o conteúdo do mito e inteiramente contingente, como explicar que, de um 
extremo a outro da terra, os mitos se pareçam tanto? (LÉVI-STRAUSS, 2008[1958], p. 223). 

O pensamento de Greimas não contraria o de Lévi-Strauss visto que, para Greimas, a narrativa 
é considerada, como uma série de enunciados concatenados entre si e definidos pela relação 
existente entre os actantes (sujeito e objeto). Daí ser possível construir um “modelo de 
previsibilidade para a descrição das estruturas narrativas” (PANDOLFO, 1977, p. 22). Tal 
previsibilidade estrutural também está no pensamento de Lévi-Strauss, que afirma que: 

Por mais que ignoremos a língua e a cultura da população em que foi colhido, um mito é 
percebido como mito por qualquer leitor, no mundo todo. A substância do mito não se encontra 
nem no estilo, nem no modo de narração, nem na sintaxe, mas na história que nele é contada 
(LÉVI-STRAUSS, 2008[1958], p. 225).  

Segundo Ubiali (2002), no modelo actancial:  

...a ação humana poderá ser entendida como uma peculiar estrutura sintática na qual interagem 
os elementos: sujeito, objeto, destinador, destinatário, adjuvante e oponente. A singularidade do 
modelo actancial é constituída por uma leitura pela qual é possível entender-se o personagem 
dentro de um todo e não isoladamente; ele está sempre em relação, seja ele adjuvante ou 
oponente, pois seu papel é actancial, e, portanto, tem um lugar actancial (UBIALI, 2002, p. 14). 

Com base, então, nesses fundamentos, para efeitos deste trabalho, desenvolvemos a análise 
estrutural de uma narrativa sobre a criação da mulher na sociedade indígena Amondawa: A 
mulher do índio. O texto nos foi narrado por Tangip Amondawa, durante o trabalho de campo 
por nós realizado no ano de 199734 e faz parte de uma coletânea constituída por 22 narrativas 
míticas do povo amondawa organizada por Sampaio, Silva e Miotello (2004). 

Muito embora tenhamos nos apoiado no modelo actancial mítico de Greimas, optamos por 
uma análise menos formal e mais interpretativa do texto narrativo mítico, considerando os três 
níveis de análise por ele propostos. Assim, abordaremos, em nossa análise, os níveis da 
manifestação, das estruturas narrativas e da estrutura profunda, do que trataremos nas seções 
seguintes. 

2.  A mulher do índio: análise estrutural 

2.1.  O nível  da manifestação 

Segundo Beividas (2006):  

O mais consensual entre os semioticistas é entender a manifestação como a instância que 
presentifica a forma na substância. É o lugar onde um texto toma sua existência concreta, 
‘material’, por assim dizer. Nesse caso, cabe dizê-la instância final, ad quem, do engendramento 
da significação. [...] a instância de manifestação, conquanto seja a própria ‘realidade’ da 
significação, o próprio suporte material da existência da significação e, por conseguinte, o 
suporte de todas as instâncias anteriores, ela mesma não tem em si o que Hjelmslev (1968) 
concebia como “existência científica”. Apenas o têm as instâncias anteriores (BEIVIDAS, 2006, 
p 52). 

Greimas (1966) distingue os conceitos de manifestação e discurso; para ele “o discurso, 
efetivamente, é não somente o lugar da manifestação da significação, mas ao mesmo tempo seu 
meio de transmissão” (GREIMAS, 1966, p. 152). 
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Poderíamos, então, conceber o nível da manifestação como a superfície textual, ou seja, aquilo 
que comumente conhecemos por tipologia e gênero textual. Entretanto, a organização textual 
em determinado tipo ou gênero, em suas sequências frásticas, ela mesma nos conduz a uma 
possível interpretação de outro conteúdo temático que a suporta estruturalmente. Isso nos 
daria a possibilidade de prever estruturas figurativas que podem fundamentar os textos do 
mesmo tipo ou gênero, como, por exemplo, os elementos constituintes de um texto narrativo, 
ou o “modelo” de um texto anedótico.   

Desta sorte, temos, no nível da manifestação do mito, as estruturas discursivas, que são as 
estruturas narrativas semanticamente investidas pela língua e representadas pelo(s) ator(es) (ou 
personagens). É o ator quem desempenha, no discurso textual, os papéis actanciais (Sujeito X 
Objeto; Destinador X Destinatário; Adjuvante X Oponente) e estes, por sua vez, selecionam as 
forças temáticas, as quais, conforme o programa narrativo definem a isotopia do discurso, 
possibilitando uma determinada configuração discursiva. De acordo com Pandolfo (1977):  

A configuração discursiva representa as “formas do conteúdo” em toda sua virtualidade: são as 
forças temáticas que, explorando o plano lexemático da língua, realizam algumas das 
possibilidades de expansão de certas figuras do discurso, autorizando certos percursos 
figurativos, excluindo outros: fundam assim a especificidade do discurso como forma de 
organização do sentido (PANDOLFO, 1977, p. 28). 

A estrutura textual que ora analisamos se manifesta através do discurso narrativo e trata do 
(re)contar do mito da criação da mulher, conforme a cultura da sociedade indígena Amondawa. 
Para esta sociedade, a criação da mulher aparece não como fruto de obra divina, mas como 
fruto do saber mágico/racional do próprio homem sobre a natureza.  

Em primeiro lugar, apresentamos o texto analisado, A mulher do índio, demonstrando as suas 
sequências narrativas; elas descrevem o percurso narrativo e conduzem a um conteúdo 
temático. 

 
Apresentadas as sequências narrativas e seus respectivos conteúdos temáticos, passamos à 
análise das estruturas narrativas. 

2 .2  O nível  das estruturas narrativas 

	
No nível das estruturas narrativas, analisamos: os sintagmas contratuais, os sintagmas de 
desempenho ou provas e os sintagmas de disjunção. 
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2.2.1 Os sintagmas contratuais   

Segundo Pandolfo (1977), “o contrato instaura os valores e propõe um programa virtual de 
ação” (PANDOLFO, 1977, p. 25). O contrato é representado formalmente por (A). 

-  O contrato fundamental  (A0) 

O Contrato fundamental (A0) é imposto arbitrariamente e sem o conhecimento do(s) 
Sujeito(s), isto é, dos índios, no caso, foi imposto a inexistência da mulher, o que gerou a 
Necessidade de sua existência, sem que eles tivessem uma justificativa para tanto. 

Na narrativa em estudo, o Contrato A0 (ou contrato fundamental) representa uma situação 
inicial de carência: a não existência da mulher. A tensão da narrativa é gerada pela distância 
entre os Actantes Destinatários (D) – os índios e o Objeto (O) de seu querer, a mulher. Na 
situação inicial, temos a não existência da mulher coexistindo com o desejo de sua existência, o 
que pode ser assim representado:  

 
A necessidade é imanente à própria natureza dos agentes que a atualizam. Tanto o velho e sábio 
índio quanto os outros índios (mais jovens e menos sábios) desejam a mulher, mas apenas o 
velho detém o saber e o poder de fazer. Segundo Pandolfo (1977), a mulher, para os druidas, 
simboliza o desejo de Luz, porém também encarna a atração do sexo; a aspiração da 
luminosidade do além se confunde com o amor sensual e físico.  Realizar a conjunção entre a 
existência da mulher e o amor, parece ser o objetivo proposto por esta força denominada 
necessidade. 

2 .2.2 Os sintagmas de desempenho ou provas e  os contratos-instrumentos 

Para que o Contrato fundamental (A0) se realize, é preciso que se faça o jogo com outros 
Contratos (os contratos-instrumentos) os quais são impostos pela organização dos valores 
sociais. É desta maneira que os Sujeitos Destinatários do Contrato A0 podem passar a Sujeitos 
Agentes e desempenhar o papel que lhes compete.  

Na narrativa analisada, destacamos três contratos-instrumentos: Contrato A1 (O domínio do 
saber/poder fazer); Contrato A2 (A transmissão do saber); Contrato A3 (A aplicação do saber 
adquirido). 

-  O Contrato-instrumento 1 (A1):  O domínio do saber/poder fazer 

O velho e sábio índio, antes Destinatário 1 (D1), transforma-se em um actante Sujeito (S) da 
criação. É ele quem detém o saber mágico e o poder de fazer, capazes de atualizar o objeto de 
seu querer, que é a mulher (O). Socialmente, o sábio ancião é qualificado para o ato da criação. 
Observa-se um deslocamento espacial no processo da criação: a mulher foi feita no espaço da 
floresta e não no espaço da aldeia; a mulher foi criada a partir da casca de uma árvore, o que 
demonstra que o ancião, e apenas ele, conhece os segredos mágicos da mata. É esta a prova de 
qualificação para a atualização do Contrato A1, ou seja, para a criação da mulher: 

 

-  O Contrato-instrumento 2 (A2):  A transmissão do saber  
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O velho, tendo cumprido sua missão – a de criar a mulher – tenta mantê-la em segredo, 
escondendo dos outros índios este saber. Porém, surge a suspeita da existência da mulher – 
Objeto do querer de todos – e, com ela, a busca do “saber fazer mulher’’ pelos outros indígenas. 
Pressionado pelos outros índios (representado, na narrativa, por um rapaz), o ancião vê-se 
obrigado a transmitir aquele saber: 

 
A suspeita da existência da mulher é despertada a partir do momento em que o jovem 
experimenta uma bebida, a chicha, que é produto do trabalho da mulher e tem sabor e 
qualidade diferentes daquela feita pelo homem. Note-se que a função da mulher está em 
satisfazer o homem em seu desejo e necessidade mais primária: o alimento.  

O Contrato A2 mostra, ainda, a dicotomia Juventude (não conhecimento + curiosidade) versus 
Velhice (sabedoria + discrição). 

-  O Contrato-instrumento 3 (A30:  A aplicação do saber adquirido) 

Para suprir o estado insatisfatório de não possuir a mulher, e tendo adquirido o saber fazer do 
ancião, o rapaz S2 (D2) sente-se qualificado para a missão do fazer. Porém, à primeira tentativa, 
o jovem índio falha; sente a necessidade de mais “aulas”. Percebe-se que o saber fazer dissociou-
se do poder fazer. No entanto, o querer é tamanho, que o oponente supera suas dificuldades, 
dando provas de sua qualificação, conseguindo também fazer uma mulher: 

 
Esta é a prova principal da prova de glorificação do cumprimento da missão do herói, o ancião. 
Desta forma, o rapaz, tido inicialmente como um oponente, transforma-se em adjuvante do 
herói, de sorte, pois a glorificação do oponente é a glorificação do herói. 

2 .2.3  Os sintagmas de disjunção 

Outro fator a ser observado na narrativa é a disjunção espacial : o espaço da sociedade, onde 
se estabelece a situação inicial de carência que opõe-se ao espaço mítico; é necessário que o 
herói se desloque para o espaço da floresta para poder fazer a mulher e, para que seu feito seja 
reconhecido (prova glorificante), é necessário que ele retorne ao seu espaço social. 

Muito embora a mulher tenha sido criada para a vida na aldeia, para o serviço doméstico, para 
servir ao homem – seu criador – ela é criada num outro espaço – a floresta – sobre o qual o 
homem tem poder mágico. É o homem, pelo seu caráter aventureiro, quem tem relação direta 
com a natureza. A mulher tem relação com a cultura, destinando-se à vida doméstica, porque 
ela própria é produto de uma transformação, feita pelo homem, na natureza.   

2 .3  O percurso narrativo 

 O percurso narrativo é orientado por uma hierarquia de valores modais que definem o papel 
actancial do Sujeito. Uma possível hierarquia desses valores modais pode ser representada pela 
seguinte sequência verbal: 
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A função querer desperta no Sujeito (o velho índio) o desejo pelo Objeto de seu querer (a 
mulher) e é esse desejo que o torna apto a realizar o seu objetivo: o velho índio, enquanto 
Actante Sujeito se qualifica pelo querer, saber e poder fazer.   

Além disso, o herói (o velho índio) é modalizado pela categoria de veridição, pois, ao criar 
mulher, ele mascara a realidade, escondendo-a e negando sua existência; então, o que parece 
aos outros índios ser verdade, o velho sábio diz que não é verdade, ou seja, ele nega a existência 
da mulher que, para ele, é uma verdade. Assim, a mulher, para o velho em relação a si mesmo, é 
colocada como um segredo verdadeiro; e em relação aos outros índios, como uma não verdade.  

Porém, a desconfiança gerada pelo querer dos outros índios, inverte a situação, causando uma 
nova transformação; então, o que era segredo verdadeiro para um e uma inverdade para outros, 
passa a ser uma verdade real e concreta para todos.  

 2 .4  O nível  da estrutura profunda 

A estrutura profunda é a instância fundamental onde a substância sêmica (S1) recebe suas 
primeiras articulações e se constitui em forma significante (S2). A substância sêmica (S1) 
mantém as seguintes relações com a forma significante (S2):  

a) de contrariedade: dois termos pressupõem-se e excluem-se mutuamente (vida X morte) 

b) de contraditoriedade: a afirmação de um é a negação do outro (vida X não vida) 

c) de implicação: a negação dos valores de um implica na afirmação dos valores de outro (não 
vida/morte) 

 Transportando esta visão para a narrativa em estudo, voltamo-nos para a situação inicial das 
estruturas narrativas: a inexistência da mulher. Esta situação gera a tensão da narrativa, isto é, 
provoca uma necessidade gerada pela função querer (o índio queria a mulher); é aí que a 
substância sêmica começa a tomar forma significante:  

a inexistência da mulher exclui a sua existência, numa relação de contrariedade;  
afirmar a existência da mulher é negar sua inexistência, numa relação de 
contraditoriedade;  
afirmar os valores da existência da mulher implica negar os valores de sua inexistência, 
numa relação de implicação. 

Assim, temos o jogo adversativo entre Vida (existência da mulher) e Não Vida (inexistência da 
mulher), em que Vida = Não Morte e Morte = Não Vida; é deste jogo que se origina a dinâmica 
de produção de sentido do texto. 

Logo após a apresentação da situação inicial, temos a introdução do herói, que é um velho e 
sábio índio. Note-se que o herói já é qualificado para criar a mulher, pois é velho e sábio. Os 
outros índios não possuem o saber fazer, nem a consciência do querer. Mais uma vez, a 
dinâmica da produção de sentido é sustentada pelo jogo antagônico entre o querer a mulher e 
sua não existência e isto gera o desequilíbrio que impele o herói à busca da situação inversa: a 
existência da mulher.  

 O processo de contradição, na narrativa, refere-se à fundação da família, ao lado de uma 
transgressão: a mulher foi criada, mas mantida em segredo; ela destinava-se a servir apenas 
àquele que era socialmente qualificado para tanto, porque detinha o conhecimento mágico 
sobre a natureza.  A mulher é excluída de uma relação amorosa autêntica e é marginalizada; 
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sendo ela uma criação do homem, terá como missão a obediência e a servidão a um único 
senhor. Assim, ela figura como colaboradora na reprodução de um clã patrilinear.   

Desta forma, o fato de conhecer a mulher traz o clã, aos olhos da sociedade, como algo legal e 
institucionalizado; porém continua o apelo e o domínio do homem sobre a natureza, já que é 
necessária a transmissão do saber fazer para que os outros homens possam fazer a mulher. Isto 
nos leva a crer que aí desaparece a proibição (conhecer a mulher) que fundamentava a 
desarmonia entre o grupo social: todos os índios passam a ser proprietários das mulheres e 
senhores do poder, num cenário estritamente ligado à natureza. As ações executadas na 
narrativa podem ser assim delineadas: 

Carência = Inexistência da mulher  
Tarefa a cumprir = Criar a mulher 
Cumprimento da tarefa = Criação da mulher 
Resultado = Existência da mulher 

Vale salientar que a criação da mulher está ligada diretamente a uma função social determinada 
pela submissão, o que fortalece a supremacia e o domínio do homem sobre ela. Ela foi feita para 
alimentar o homem, cozinhar (fazer a chicha); este fato é, em sua essência, contraditório, pois 
mostra que a mulher, um ser inferior, criado pelo homem, torna-se superior ao seu criador, pois 
a chicha produzida por ela é superior e melhor que aquela feita pelo homem, até pelo mais 
sábio e experiente entre eles. Isto implica que afirmar a superioridade da mulher na produção 
cultural significa negar a superioridade do homem e vice-versa.  

Por outro lado, já se institui, aqui, uma divisão social no trabalho, no sistema produtivo: ao 
homem, de certo, caberão atividades relacionadas ao processo produtivo primário; à mulher, 
atividades relacionadas a um processo produtivo secundário, a partir daquilo que é produto das 
transformações feitas pelo homem na natureza. Aí temos uma caracterização da necessidade de 
conservação dos bens produzidos. Na medida em que essa necessidade é alcançada, ela se 
apresenta como um mandamento, ou seja, uma ordem que os actantes (homem/mulher) 
executam.  

Na narrativa em análise, portanto, as funções de mandamento e cumprimento se realizam, 
representando a divisão social do trabalho e atribuindo a cada actante um dever: (i) o homem, 
por seu espírito aventureiro, está intimamente ligado ao espaço da natureza (representado pela 
floresta), o que lhe garante a vida aventureira; (ii) a mulher, por sua natureza cultural 
(enquanto produto do trabalho do homem sobre a natureza), está relacionada ao espaço da 
cultura (a aldeia), para cumprir a sua vida doméstica. 

A atividade sexual não é referida na narrativa, mas pode ser considerada como o assunto 
principal do mito primordial, embutido no mito da criação da mulher. Permanece, aqui, a 
contradição fundamental, em que a criação da mulher, a fundação da família e a sua 
reprodução aparecem como uma violação às regras sociais e produto do livre-arbítrio de 
alguém que detinha o saber e o poder para realizar o querer.  

3.  A mulher e a natureza X a natureza da mulher 

A relação da mulher com a natureza é um fato permanente e curioso em todas as narrativas 
amondawa que coletamos e analisamos. Em diversas narrativas, por todas as vezes em que a 
mulher viola o espaço da cultura (a aldeia), adentrando no espaço da natureza (a floresta), ela é 
objeto de uma punição. Grande parte das narrativas apresenta a mulher como sendo atraída 
pela natureza (espaço eminentemente masculino) apenas como algo instintivo, principalmente 
em relação à sexualidade. O homem, por seu turno, tem livre acesso ao mundo da cultura por 
meio das relações de casamento.  
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Alguns fatos socioculturais, como o ritual do casamento, são relevantes para melhor 
compreendermos a importância do processo de disjunção espacial na vida social da mulher 
amondawa. Quando uma jovem fica pronta para casar, ela fica em reclusão, sob os cuidados de 
sua mãe ou de uma parenta mais velha. O rapaz, alguns dias antes do casamento, deverá buscar 
sozinho, muita castanha na mata, para preparar a comida especial do casamento. Esta é uma 
espécie de prova de qualificação do homem para prover sua família de alimentos. A 
preocupação com a beleza da noiva é evidenciada no depoimento a seguir: 

Quando a mulher fica grande, aí chega sangue; a gente passa tucumã. Por isso que se tira 
tucumã: pega a pedra e faz assim bem pequenininho pra fazer colar. Mata bicho, aí pega dente. 
Dente de onça. Dente de anta, não. Dente de capivara também gostamo muito. Depois pinta 
assim também. Que bonito agora! Aí homem achar bonito, muito bonito! Aí depois, quando 
chegar sangue, faz colar, amarra o cabelo, coloca o brinco de tucumã, não coloca dente grande. 
Primeiro coloca dente de capivara, coloca o colar assim, coloca pulseira de tucumã assim, aí 
amarra cabelo depois pinta. Aí o homem fala assim. Ih! Você tá bonita agora! Eu quero é casar 
com você mesmo!(Tari Amondava). 

A tatuagem facial está diretamente ligada ao ritual do casamento. A moça deverá ser tatuada na 
face, em ritual, para trazer proteção aos seus filhos e o marido contra a cobra. A mulher que não 
tem tatuagem não pode casar. Ela não terá a força para a proteção de sua família. Seus filhos 
serão levados pela cobra grande e seu marido se perderá na selva: 

Esse risco que nós temos eu acho que é por causa da cobra grande que mataram. Era cobra 
grande mesmo! Engolia criança de dois, três anos, até rapaz engolia. [...] Antigamente nós num 
tinha esse risco. Depois que mataram a cobra grande, fizeram esse risco. Se num tiver esse risco, 
estraga muito... se o rapaz casar com moça que não tem esse risco, a cobra fica muito braba e 
leva ele. Se ele for pro mato, se perde (Tangip Amondava). 

A cobra é também símbolo da aquisição do poder mítico pela mulher, além de uma violação no 
processo de trabalho: através da sua relação com a cobra, a mulher quebra a tradição, sai do 
espaço doméstico sozinha, adentra o espaço do homem, que é a floresta, e executa tarefas 
masculinas, como buscar a castanha, alimento principal no ritual do casamento. A mulher entra 
numa simbiose mágica com a cobra, sendo uma a própria vida da outra: 

A índia foi comer fruta no mato, aí criou cobra na barriga. Ela sempre ia sozinha no mato trazer 
castanha. Ela ia todo dia, aí o pessoal desconfiou. [...] se matasse a cobra, ela morria também 
(Tangip Amondava). 

A mulher adquire, também, o poder da linguagem mítica; ela fala com a cobra, dominando-a, 
submetendo-a as suas ordens: era a cobra quem subia na árvore para derrubar a castanha, como 
nos diz o relato de Tangip Amondawa: “A índia falava na língua da cobra pra cobra entender o 
que ela falava também”.  

O homem vence a cobra, matando-a; a morte da cobra, do mal – e, consequentemente, da 
mulher violadora – dá origem a muitos produtos culturais, como alimentos, objetos e até 
mesmo a casa tradicional da comunidade indígena; esses produtos se materializam pelo 
cumprimento de uma ordem mágica, um mandamento de um ente mítico, o espírito da cobra: 

Quando a cobra morreu, não demorou muito tempo, aí virou tudo cipó na mata. Antes também 
não tinha esse negócio de macaxeira, batata, milho... essa casa que nós faz agora, também num 
tinha não. Foi cobra que mandou fazer assim... quando o pessoal chegou lá, tinha tudo, tinha 
pilão, tinha casa pra morar, tinha coisa pra comer: farinha, pipoca, tudo (Tangip Amondava). 

Entendemos que a mulher figura nos mitos, de certa forma, como o destinador greimasiano: a 
mulher possui o bem, o conhecimento mágico, adquirido por seus atos de violação das regras 
de dominação espacial, rebelando-se contra sua própria natureza cultural e adentrando o 
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espaço mítico, mesmo que o reconhecimento de seus feitos se dê através de uma punição. O 
surgimento dos produtos culturais como os alimentos, os utensílios domésticos e a moradia 
estão diretamente ligados ao quere-saber-poder fazer da mulher sobre o domínio da natureza e 
tais produtos, destinados a toda a comunidade que transformam-se em um bem comum. 

Considerações 

Através deste estudo, tentamos compreender a estrutura básica dos textos míticos, os quais 
buscam explicar fatos inexplicáveis pelo homem diante de suas relações com a natureza.  

Tivemos a necessidade inicial de descrever o mito enquanto forma, para poder entender o 
conteúdo das narrativas. Sabemos, entretanto, ser necessário impor a esta forma limites 
históricos e condições culturais de funcionamento, pois a história de uma sociedade traz 
transformações em sua cultura. Nem os mitos, nem os ritos são eternos; é a história que vai 
comandar a vida e a morte do mito e, consequentemente, do rito.  

Somos partidários da concepção de que uma narrativa mítica, enquanto unidade geradora de 
sentidos buscará este sentido exatamente nas contradições existentes entre o plano do real e o 
não real: entre o que parece ser verdade e o que é verdade; entre o que parece ser verdade e o 
que não é verdade; porém, o mito, enquanto uma fala é sempre real e tem um sentido lógico 
dentro de cada cultura.  

Assim, a análise estrutural realizada com apoio no suporte greimasiano, nos permite afirmar 
que o mito da criação da mulher, enquanto narrativa, mantém sua estrutura gramatical; além 
disso, o mito se revela em vários aspectos da vida social e da organização do trabalho na 
sociedade amondawa. No plano dos ritos, entretanto, muitos mitos passam a ter uma diferente 
manifestação ritual: a tradição tem-se perdido e/ou modificado entre os mais jovens e 
especialmente entre as crianças, que passam a ter uma diferente compreensão dos seus mitos.  

Por este caminho, uma das contribuições científico-sociais de um trabalho deste tipo aplica-se à 
educação: pensamos ser possível contribuir a educação escolar indígena com a reaviventação da 
cultura tradicional indígena. A escola pode discutir estes temas, ler e contar a história e estórias 
do povo, rever suas formas de narrar, de construir-se enquanto sujeitos de sua própria história. 
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Mitos,  memórias e sociabilidades:  a fronteira oeste do Brasil  
no século XX, o (re)ordenamento das espacialidades,  disputas 

de poder e exclusões 
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O Simpósio Temático Mitos, memórias e sociabilidades: a fronteira oeste do Brasil no século 
XX, o (re)ordenamento das espacialidades, disputas de poder e exclusões reúne trabalhos que 
analisam, sob diversos aspectos, a ocupação da fronteira oeste do Brasil e outras tantas 
fronteiras que, juntamente com a constituição de identidades,  se referem a sociedade que 
constitui o atual estado de Rondônia, ao longo do século XX. Dentre os objetivos que pautaram 
os debates, como as ações empreendidas pelos governos, a fim de estimular a migração para a 
região em questão, buscou-se discutir a contribuição para (re)dimensionar geopoliticamente 
esta espacialidade, e, como este processo de reordenamento suscitou disputas de ordem política, 
econômica e social no processo de formação de identidades e das sociabilidades ensejadas nas 
áreas que foram territorializadas. Nesse sentido, o conjunto de artigos aqui reunidos debatem, 
ainda, representações construídas a respeito desta espacialidade e as dimensões que envolvem o 
extermínio e a sistemática exclusão imposta aos povos indígenas e às populações tradicionais 
que compunham as comunidades existentes na região. 

Para debater a questão das fronteiras o artigo A fronteira oeste  brasi leira:  polít icas de 
Estado e rede de cidades (1989-1930),  de autoria de Carlos Alexandre Barros 
Trubiliano, parte do contexto econômico verificado em Mato Grosso na segunda metade do 
século XIX, em que observa-se a intensificação das atividades comerciais praticadas na região, 
sobretudo a partir do porto de Corumbá que, à época, dada a sua posição estratégica em relação 
à países como Paraguai, Uruguai e Argentina e a celebração de Tratados como os de Comércio, 
Navegação e Amizade possibilitou uma melhoria das condições da prática do comércio e das 
comunicações que se estabeleciam entre Mato Grosso e as demais regiões do Brasil e da 
América Platina como um todo.   

Considerando que o desenvolvimento de um novo ciclo econômico se inicia em Mato Grosso, 
particularmente na sua região sul, após a Guerra do Paraguai (1864-1870), o autor analisa 
aspectos como a reconstrução das áreas que foram atingidas pelo conflito, a concessão de áreas 
de exploração de erva-mate, e a retomada das atividades de comércio no Porto de Corumbá e, 
posteriormente, no Porto Murtinho, além da intensificação da presença das Forças Armadas na 
região e o estabelecimento de políticas de estímulo a migração, presentes naquela conjuntura. 

Na sequência faz uma incursão sobre o período pós-republicano para analisar a conjuntura 
econômica que permite a constituição de uma rede de cidades no sul do Mato Grosso. Nesse 
sentido, o autor aponta que os trabalhos das expedições militares – 1900 e 1930 – destinados a 
ampliar a rede telegráfica nacional, chefiados pelo então coronel Cândido Mariano Rondon e a 
construção da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil, em 1914, tiveram um papel fundamental de 
“integrar” o Estado ao “corpo” da Nação e preencher espaços ditos como “vazios”. Ao mesmo 
tempo, essas ações contribuíram para expandir, sobretudo no sul do Mato Grosso, uma rede 
urbana, permitindo o surgimento de cidades como Três Lagoas, Água Clara, Ribas do Rio 
Pardo e Terenos e um maior desenvolvimento de outras, como Campo Grande, Aquidauana e 
Miranda. 

Em Colonização dirigida na Amazônia:  formação e consolidação da grande 
propriedade rural  em Rondônia,  Dieine Gomes de Andrade, valendo-se de autores como 
Otávio Ianni, José de Souza Martins, Alberto Passos Guimarães e Ariovaldo Umbelino de 
Oliveira analisa o processo de migrações para Rondônia que ocorreu entre as décadas de 1960 e 
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1980. Na esteira da bibliografia que aborda a temática, a autora reafirma, de maneira um tanto 
generalizante, o caráter violento em que se deu a ocupação de terras em Rondônia, em 
contrapartida incentivos de toda ordem foram dados pelo Governo Militar aos representantes 
do Capital que viessem se estabelecer na região. 

Em seu texto a autora ressalta que as ações no dos Governos Militares, no sentido de criar uma 
infraestrutura, como a abertura, ampliação e pavimentação de rodovias, entre outras, 
incentivou o afluxo migratório para a região. Todavia, ao não levar em conta a presença de 
povos tradicionais instalados desde há muito naquela espacialidade, e, ao tratar o processo de 
migração de forma desordenada, a ação do Estado acabou por criar e/ou acirrar conflitos em 
torno da ocupação da terra.  

Diene Gomes Andrade aponta, ainda, a ineficiência (ou ação deliberada) no Instituto Nacional 
de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, no processo de concessão e venda de lotes de 
terra em Rondônia. Tomando o conceito de contrarreforma agrária, de Otávio Ianni, a autora 
argumenta que “a colonização (...) embora discursivamente dirigida ao pequeno agricultor e 
com a intenção de aparentar uma espécie de reforma agrária” acabou, na maioria das vezes, 
servindo aos interesses de empresas e grandes latifundiários que, aliados ao governo militar, 
acabaram por abocanhar extensas porções de terras em Rondônia. 

Uma das faces da cultura rondoniense é abordada no artigo Trabalho,  identidade e  
cultura das mulheres artesãs do Reassentamento Santa Rita.  Assinado por Elizabete 
Matia de Siqueira, Sonia Maria Gomes Sampaio e Valdir Aparecido Souza, o texto aborda o 
trabalho das artesãs estabelecidas na localidade do Reassentamento Santa Rita, área situada a 54 
km da cidade de Porto Velho. Estas mulheres originalmente assentadas no Projeto de 
Assentamento Joana D’arc, tiveram que se mudar de seu local de origem no ano de 2012 em 
virtudes das obras da Usina Santo Antônio, no Rio Madeira. 

Costurado a partir dos pressupostos teóricos de identidade desenvolvidos nos estudos de Stuart 
Hall, do materialismo histórico de Karl Marx e de narrativas orais, o estudo busca, entre outros 
aspectos, “refletir sobre a participação da mulher artesã do reassentamento Santa Rita e sua 
contribuição na renda familiar”, além de verificar a tessitura da identidade feminina criada na 
fronteira entre o reconhecimento da família e do mundo social em relação a uma forma de 
trabalho, o artesanato, que foge, em certa medida, às diretrizes do trabalho em escala industrial 
preconizado pelas regras da produção capitalista. 

Apresentando relatos que revelam o cotidiano e a formação das artesãs do reassentamento 
Santa Rita, a narrativa dos autores contribui para que o leitor possa compreender a 
(in)visibilidade dessas mulheres no mundo do trabalho, seus anseios e expectativas dos modos 
de vida daquela localidade. 

Para tratar da temática das migrações o artigo O olhar migrante sobre as  identidades ou 
representações dos ‘Amazônidas’  em Rondônia (1970-1980) e  a  formação de 
novas identidades, de Maria Aparecida da Silva, apresenta, a partir do conceito de 
identidade de Stuart Hall, uma interpretação bibliográfica que caracteriza os encontros e 
desencontros entre migrantes e as populações indígenas amazônicas e, em certa medida, define 
o que são comunidades ribeirinhas e os seringueiros que se estabeleceram em diversos pontos 
do território que atualmente configura o Estado de Rondônia.    

Em contraposição a estas definições, a autora analisa o processo das migrações em Rondônia, 
ocorrido nos anos de 1970 e 1980, e como esse processo contribuiu, de um lado, para a leitura 
que os migrantes fizeram das identidades daqueles que originalmente ocupavam o território e, 
de outro, para que novas identidades fossem forjadas no bojo dos encontros e desencontros 
resultado do caldo de culturas que passaram a viver nesta espacialidade. 

A abordagem em larga medida ainda se circunscreve à ideia da ocupação da Amazônia a partir 
da teoria dos ciclos migratórios. Mesmo apontando conflitos, aproximações e deslocamentos 
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nas relações de sociabilidades que levaram a construções de representações de si e do outro 
nesses processos; e, por conseguinte, a formação de identidades; estas aparecem na narrativa 
com uma perspectiva um tanto conciliatória ao tratar dos encontros e desencontros, dos 
aprendizados que indígenas, seringueiros e migrantes teriam tido no decorrer da formação do 
estado. É um tema instigante e a ser revisitado. 

A discussão sobre as identidades é retomada no texto de Ronei Militino Silva Bueno, intitulado 
Imigração,  memória e  identidades:  um estudo de caso em Rolim de Moura/RO, 
em que destaca-se a interface entre migração e memória e elaboração de narrativas que dão 
conta dos chamados processos de colonização e povoamento observados no Território Federal 
de Rondônia entre as décadas de 1970 e 1980. 

O artigo, a partir de um estudo do caso, investiga o processo de publicização de memórias a 
respeito da experiência da migração, das representações e dos sentidos que os migrantes têm 
construído, além de tornadas públicas, de forma a conferir certa coerência às suas trajetórias de 
vida, ao mesmo tempo em que buscam dar conta de uma narrativa de fundação para tal 
espacialidade. 

Ao tratar da obra de Maria do Socorro Pessoa, Rolim de Moura, um ponto de vista, publicada 
pela primeira vez em 1988, o autor procura evitar – mesmo que não se afaste totalmente dela – 
a chave de leitura mais recorrente em trabalhos dessa natureza, a qual costuma ser em geral a 
partir da perspectiva de uma memória do poder. Independente de qual seja, não desconsidera a 
importância que tem as relações de poder, as confluências e influências, os círculos de 
convivência e as sociabilidades ensejadas e observadas entre a autora e certos grupos ou 
personagens políticas consideradas influentes no estado; Ronei Militino se preocupa mais em 
compreender a estruturação da própria narrativa, procura fixar-se mais no texto do que no 
contexto da escrita, no intuito de compreender parte das escolhas feitas na estruturação da 
narrativa e o que elas podem dizer a respeito da publicização de memórias de migrantes no 
estado, e como estes têm escrito a história dessa espacialidade tomando por referência o relato 
de suas experiências.  

A problemática envolvendo a memória é abordada no artigo de Solange Gonçalves da Fonseca, 
intitulado Memórias do Massacre de Corumbiara:  a  luta pelo direito a  função 
social  da terra.  No texto a autora parte do pressuposto de que a “memória faz parte da 
identidade que está em constante construção”. Tomando como fonte o diário de uma 
sobrevivente do chamado Massacre de Corumbiara, Dona Alzira, a memória torna-se o fio 
condutor da narrativa daquele acontecimento, produzindo uma versão que, em certa medida, se 
contrapõe àquela difunda por versões oficias.  

Para a autora a questão relacionada a distribuição de terras em Rondônia permitiu a ocorrência 
de conflitos agrários. A exemplo, Corumbiara descreve suas múltiplas possibilidades de 
interpretação das formas de vivência nessa fronteira e, sobretudo, os múltiplos sentidos de luta 
pela terra. 

O artigo Festa do Divino – Uma Questão de Identidade e  de Fronteiras , de autoria 
de Uilian Nogueira Lima fecha as discussões desse Simpósio Temático. O trabalho está situado 
entre os chamados estudos culturais. Essa investigação dialoga bastante com referenciais 
antropológicos, tomados como aportes reflexivos e como chaves de leitura. 

A discussão proposta por Uilian Nogueira Lima é bastante pertinente, sobretudo na medida em 
que confere destaque a Festa do Divino e as questões socioculturais que a envolvem, situando-a 
além de uma manifestação da chamada cultura popular e possibilitando problematizar, pensar e 
refletir sobre as relações de poder hierárquicas historicamente produzidas e reproduzidas na 
sociedade brasileira, ao ponto de relegar a segundo plano ou a matéria de curiosos à cata de 
exotismos o legado cultural dos afrodescendentes e afro-brasileiros, com destaque às 
populações quilombolas. 
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Todavia, um desafio ainda parece se colocar frente aos estudos nesse campo que busca 
problematizar manifestações culturais como a Festa do Divino. Sob um recorrente 
encantamento com a chamada cultura popular, comportamento que foi bastante comum aos 
folcloristas, a percepção quase sempre festiva desses bens culturais por parte dos estudiosos que 
se debruçam sobre eles tem o potencial de naturalizá-los enquanto material de estudo e 
reflexão, algo que pode silenciar determinadas hierarquias e contradições construídas também 
por esses sujeitos nas relações que estabeleceram e estabelecem na sociedade. O hibridismo 
tomado por eles como arma de resistência pode, às vezes, reproduzir noções um tanto 
controversas nas sociabilidades que ensejam e que como bem mostra o autor, não se resumem a 
festividade e possibilitam, principalmente, pensar o protagonismo dessas populações em seu 
sentido mais amplo, de maneira a evitar leituras vitimizantes ou simplistas delas.  



	 69 

A fronteira oeste brasileira:  políticas de Estado e rede de 
cidades (1989-1930) 

Carlos Alexandre Barros TRUBILIANO35 

Apresentação 

Durante todo o século XIX e início do XX, a principal via de transportes da província de Mato 
Grosso foi fluvial via bacia Platina. O rio da Prata, e seus afluentes (Paraná, Paraguai e 
Uruguai), formam uma bacia de 1.400,000 Km2 de extensão, ou seja, aproximadamente 16% do 
território brasileiro. Esse amplo corredor fluvial, de águas profundas, em direção ao Atlântico 
Sul, possibilitou o estabelecimento dos portos de Corumbá e Porto Murtinho. Devido à 
importância estratégica e comercial da região, em 1856, Brasil e Paraguai assinaram O Tratado 
de Comércio, Navegação e Amizade, permitindo a livre navegação das embarcações brasileiras. 
A regulamentação e melhoria das condições de comunicação possibilitaram à província de 
Mato Grosso uma dinamização do seu comércio (CORRÊA, 1997, p. 29).  

Pelos portos do sul do Mato Grosso, comercializavam-se artigos “dos mais longínquos 
empórios: Havre, Liverpool, Manchester, Hamburgo, Paris, Londres, Southampton, Amsterdã, 
Lisboa, Porto e Gênova”. A grande diversificação permitia o acesso a “mercadorias desde rendas 
e tecidos franceses, maquinarias da Inglaterra e Alemanha, até gêneros alimentícios da 
Holanda, vinhos portugueses e italianos”. Corumbá funcionava como entreposto comercial 
tanto na distribuição dos produtos via “transbordo para as embarcações menores, destinadas a 
Cuiabá, Cáceres, Miranda, Coxim” (SOUZA, 1983, p. 74), como escoava a produção “das 
demais regiões mato-grossenses, como a ipeca (poia), fumo, café e açúcar das usinas do norte, 
borracha e erva mate” (CORRÊA, 1997, p. 80)  para as praças platinas e para o Rio de Janeiro. 

Em pouco tempo sob o impulso do movimento fluvial e mercantil, aumentou 
“significativamente o número de casas comerciais e de estrangeiros atraídos pela florescente 
praça comercial mato-grossense” (CORRÊA, 1997, p. 85). Nascia em Mato Grosso uma nova 
elite, formada, majoritariamente, por migrantes sírios, libaneses e palestinos, tratados como 
turcos. As casas comerciais funcionavam também como seções bancárias de grandes 
corporações a exemplo do Citibank. Segundo Gilberto Luiz Alves: 

(...) as casas comerciais dos portos exerceu um domínio econômico inconteste em Mato Grosso 
(...) funcionando como banco foi o único estabelecimento de crédito ao alcance do produtor, 
independente das elevadas taxas de juros que impunha. Daí ter o Grande Comerciante dos 
Portos carreado em seu favor o grosso da riqueza da região (ALVES, 1985, p. 69) 

 Corumbá favorecida por sua posição geográfica, tinha acesso a bens de consumo e informações 
direto da foz da Prata e do Atlântico, transformando-se em meados do século XIX em centro 
comercial, financista, bem como, marco fronteiriço mais avançado ao oeste dos domínios do 
Império. No entanto a eclosão da Guerra contra o Paraguai (1864-1870) bloqueou as vias de 
navegação, deixando não apenas a cidade, mas como a província de Mato Grosso, praticamente 
isolada do restante do Brasil, desarticulando, durante o conflito, as incipientes atividades 
produtivas da região.  

É possível afirmarmos que o pós-guerra marca um novo ciclo desenvolvimentista para o sul do 
Mata Grosso. Algumas medidas tomadas pelo Estado estimularam a economia local, dentre elas 
destacamos os investimentos para reconstrução das áreas atingidas pelo conflito, linhas de 
financiamento para instalação de indústrias navais e o desenvolvimento portuário, construção 
do estaleiro da Marinha do Brasil na cidade de Ladário, políticas de estímulo a migração, 
recuperação e ampliação das colônias militares (REYNALDO, 2004). 
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A guerra revelava a necessidade de ocupar e dinamizar as comunicações na frágil fronteira 
oeste. Ainda durante o governo imperial, principalmente na era republicana, a região contaria 
com projetos que estimulavam a navegação a vapor, construção de ferrovias, das linhas 
telegráficas e por consequência a expansão de uma rede urbana. 

A fronteira oeste no pós-guerra:  questões econômicas  

Notoriamente o pós-guerra, é caracterizado pelo aperfeiçoamento das relações capitalistas no 
Mato Grosso, determinando o desenvolvimento de empreendimentos que contavam com 
capitais nacionais e internacionais, para a produção de açúcar, borracha e poaia na região norte 
e da pecuária, indústria do charque e da erva-mate no sul do Estado. 

Retomando a questão do gado, o término da Guerra contra o Paraguai impulsionou a fixação 
de novos fazendeiros nas porções centrais e meridionais do sul do Mato Grosso. Pecuaristas 
gaúchos migraram do Rio Grande do Sul, estabelecendo-se nos campos de Vacaria (Ponta Porã, 
Bela Vista, Rio Brilhante); e mineiros adensaram as áreas já desbravadas de Paranaíba e 
Maracajú e penetraram nos novos campos localizados em Sidrolândia, Campo Grande e Rio 
Verde (CORREA FILHO, 1969, p. 536-556).  

Estimava-se que a região no início do século XX concentrava 2/3 do rebanho bovino do Mato 
Grosso, que em 1910 era calculado em torno de 2,5 milhões de cabeças de gado.36 As 
características da criação de gado como os baixos custos de produção, a reduzida utilização de 
mão de obra, a reprodução natural, o baixo valor das terras, as reservas naturais de salinas no 
pantanal, somando-se ainda ao fato de que o produtor não era forçado a vender toda sua 
"produção" anual, permitindo certa independência no mercado, produziu um cenário favorável 
para a expansão econômica da pecuária no sul do Mato Grosso (MAMIGONIAN, 1986).  

 As primeiras charqueadas são instaladas no sul do Mato Grosso no final do século XIX. O 
desenvolvimento da navegação platina permitia aos produtores alçar novos mercados, além das 
fronteiras brasileiras, atendendo os países do cone-sul. Somasse a essa constatação o fato de que 
Argentina e o Uruguai passaram por profundas transformações na sua economia pastoril, ao 
expandir a criação de ovinos para exportação de lã aos mercados europeus, em pastagens antes 
destinadas à criação de gado, impactando a produção da pecuária bovina portenha 
(MAMIGONIAN, 1986).  

No sul do Mato Grosso o valor de compra do gado era outro ponto favorável às charqueadas. 
De acordo com as informações fornecidas pelo Álbum Gráfico de MT, em 1908, a vaca era 
comercializada a 15$000 e o novilho a 30$000. Em 1910, registra-se elevação dos preços 
motivada pela crescente produção da carne salgada, saltando respectivamente para 26$000 a 
vaca e 45$000 o novilho. Mesmo assim, se compararmos aos valores praticados em outras 
praças do país como São Paulo, onde o novilho era vendido por 100$00037 é possível aferirmos 
que o preço do gado matogrossense era atrativo38. Destacamos ainda a cotação da terra, cujo:  

O valor oficial das terras devolutas, pertencentes ao Estado, ainda existentes no município 
(Campo Grande), em grandes extensões, principalmente na região do Ivinhema e Paraná, é na 
atualidade, de 3$000 por hectare. 

Na vasta e riquíssima zona da Vacaria, constituída dos mais belos campos, a mais propícia à 
indústria pastoril, já sem área alguma devoluta, tem sido negociados, ultimamente, grandes 
trechos à razão de quarenta contos de réis e mais por légua de 3.600 hectares. (CONGRO, 1919, 
p. 62) 

As transformações na pecuária portenha, a privilegiada logística para o escoamento da 
produção via rio Paraguai, o baixo custo da terra e do gado bovino, estimularam investimentos 
de capitais estrangeiros, especialmente platinos, na produção de charque no sul do Mato Grosso 
(DEFFONTAINES, 1953). Deste modo, em 1907 a empresa Deambrosio, Legrand & Cia instala 
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no pantanal o Saladeiro Miranda, nas proximidades de Porto Murtinho, a Moali & Grosso 
Ledesma estabelece o Saladeiro Tereré e a Empresa Extrativa e Pastoril do Brasil S.A, a 
Charqueada do Barranco Branco. Todas essas companhias tinham como sede social 
Montevidéu. As três instalações chegaram a abater, aproximadamente, 60 mil rezes por safra.39 

 O mercado favorável estimulou, nas primeiras décadas do século XX, a criação de novas 
charqueadas tanto no Pantanal como no Planalto. De acordo com Virgílio Correa Filho, em 
1925, em Mato Grosso havia em funcionamento dezenove empresas do ramo (CORREA 
FILHO, 1969). A crescente demanda e a necessidade da garantia de matéria prima levaram os 
estancieiros platinos a adquirirem fazendas de gado, como no caso da Cia Fomento Argentina 
proprietária de 277 léguas no pantanal do Nabileque (CORREA FILHO, 1969, p. 599) e do 
Trust del Alto Paraguai que comprou a antiga Fazenda Rodrigo “com uma área de 384.950 
hectares de. campo, pela soma de 500.000 pesos de ouro selado”40. Outros empreendimentos 
como:  

(...) a Brazil Land, Cattle and Packing Co. detinha propriedades em Cáceres, Corumbá, Campo 
Grande e Três Lagoas, que somavam juntas 2.553.205 hectares. The Brazilian Meat Company 
possuía duas propriedades, uma em Três Lagoas e outra em Aquidauana, que correspondiam a 
316.010 hectares. A Fomento Argentino Sud-Americano dispunha de 726.077 hectares no 
município de Corumbá. A Territorial Franco Brasileira detinha 414.803 hectares em Miranda e 
Corumbá. Ainda em Miranda, uma área de 219.506 hectares era explorada por The Miranda 
Estância Company. A Sud-Américaine Belge S. A. dispunha de 117.060 hectares em Corumbá, 
onde a Sociedade Anonyma Rio Branco possuía também 549.156 hectares. Em Três Lagoas, The 
Água Limpa Syndicate apropriou-se de uma área de 180 mil hectares (ALVES, 1984, p. 43). 

O papel do capital estrangeiro na fronteira oeste foi tema de inúmeras reflexões.41 No entanto o 
caso da charqueada de Descalvados, o maior empreendimento agro-industrial em Mato Grosso 
no inicio do século XX, vem tendo especial atenção em pesquisas ligadas aos campos da 
segurança e fronteira. Os estudos na década de 1970 do historiador Eddy Stols42, do geógrafo 
Hilgard O’Reilly Sternberg43 (1983) e mais recentemente as teses de doutoramento em 
economia aplicada de Domingos Sávio da Cunha Garcia (2005) e história de Gláucia Tahis da 
Silva Campos Péclat (2011) indicam que Descalvados fez parte de um plano colonialista belga 
em Mato Grosso. Contudo, nesse texto não aprofundaremos a questão Descalvados e o 
expansionismo belga na fronteira oeste, mas consideramos sua relevância para futuros 
trabalhos. 

Em resumo a formação dos latifúndios na fronteira Oeste permitiu emergência de uma elite 
proprietária, que enriqueceu com a criação de bovinos, aproveitando o capital natural (terra 
abundante e gado “selvagem”) e o sistema extensivo de produção. Com avanço do rebanho 
novas terras eram incorporadas ao patrimônio privado, algumas propriedades chegaram a 
500.000 hectares, ou seja, sua extensão territorial era maior que as fronteiras de países a 
exemplo da Alemanha, Bélgica, Portugal e Suíça, como nos informa Virgílio Corrêa Filho. 
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Fonte:	CORREA	FILHO,	V.	Fazendas	de	gado	no	Pantanal	mato-grossense.	Rio	de	Janeiro:	Ministério	da	Agricultura	
Pecuária	e	Abastecimento:	Serviço	de	informação	agrícola,	1955.p.23	

O desenvolvimento econômico na região permitiu o crescimento, bem como, o florescimento 
de cidades. No entanto era necessário ao Estado criar medidas de ampliação e aprimoramento 
das vias de comunicação na frágil fronteira oeste. 

Para o governo central, a ligação telegráfica de Cuiabá ao Rio de Janeiro, a construção da 
ferrovia Noroeste do Brasil (NOB) e a edificação e ampliação de quartéis apresentava-se como 
instrumento capaz de garantir a defesa e a soberania sobre as “vastas e desguarnecidas” 
fronteiras do Mato Grosso, e auxiliava a tentativa de manter a ordem pública, ameaçada pelos 
inúmeros conflitos travados entre os grupos oligárquicos mato-grossenses que disputavam o 
controle do poder político local.  

Vias de comunicação: questões estratégicas e de unidade territorial 

Na passagem do império para a república é constituída a “Comissão Construtora de Linhas 
Telegráficas de Mato Grosso”, sob o comando do coronel Cândido Mariano da Silva Rondon. A 
Comissão Rondon – como ficou conhecida – realizou entre 1900 e 1930 duas grandes 
expedições militares para expansão da rede telegráfica nacional, partindo do sul do estado do 
Mato Grosso (hoje Mato Grosso do Sul), passando pelo atual estado de Rondônia, até atingir o 
sudoeste da Amazônia, o que viria ser o estado do Acre (MACIEL, 1998).  

A Comissão Rondon tem em sua gênese o pensamento evolucionista e positivista. Para os 
engenheiros militares o progresso técnico – científico representado pela comunicação 
telegráfica, seria instrumento de administração e governo, auxiliando a ocupação de espaços 
“vazios”, dilatando as “fronteiras da nação” e civilizando populações consideradas “sem pátria” 
(MACIEL, 1998). 

Para o jovem Estado republicano o telégrafo era peça fundamental para incorporação dos 
territórios do Alto Purus, Juruá e Acre, além de “agilizar”, e ter maior controle, sobre as 
populações da fronteira oeste distantes do poder central – tornando visível e atuante a 
autoridade governamental.  

Concomitante aos trabalhos da construção da linha telegráfica, a exemplo de outras expedições 
científicas e/ou de fixação de limites, coube a Comissão Rondon a exploração e catalogação 
técnica da região, descobrir e nomear acidentes geográficos, “colocando no mapa” rios e serras, 
dando contornos cartográficos a territórios até então “desconhecidos” pelo Estado (MARTINS 
JÚNIOR, 2001). 
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Coube a “Comissão Rondon” além da documentação científica através de relatórios, plantas e 
mapas, refutar intelectuais como Monteiro Lobato e os higienistas do Instituto de Patologia 
Experimental de Manguinhos, que compreendiam o interior do Brasil apenas como o retrato da 
pobreza, da ignorância e da doença. Sob o ponto de vista da defesa, a Comissão passou a 
afirmar o discurso de que era preciso povoar o sertão, não apenas com imigração branca, mas 
com a “pacificação” e “civilização” dos povos indígenas (BIGIO, 2003).   

No início do século XX, ficava a cargo da engenharia, seja com o telégrafo e/ou as ferrovias, 
orientar a penetração e ocupação do sertão brasileiro. Assim como outras nações ocidentais 
buscou-se estimular as instituições dedicadas à ciência e ao seu ensino, norteadas pela 
convicção de que nos saberes da ciência residia o fundamento do progresso e, neste, a condição 
para a felicidade e o bem-estar da humanidade.  

Diante das descobertas e dos avanços científicos – aliados ao crescente processo de 
industrialização e ao desejo das elites de transformar o mundo, a vida e o próprio homem – 
surge, com aval do Estado, um projeto político-pedagógico centrado em ciência e tecnologia, 
cuja perspectiva era a “reinvenção” da sociedade por meio das máquinas. Caberia à ciência, por 
meio da técnica e do progresso, transpor os obstáculos impostos pela natureza. 

Obras como túneis gigantescos, pontes e viadutos monumentais, canais, represas, complexos 
industriais, linhas férreas e outras, foram projetadas pelos engenheiros e levadas a cabo graças 
ao enorme impulso e movimentação do capital internacional. Por todos os lugares, mesmo 
naqueles que antes pareciam inacessíveis, foram feitas construções faraônicas, muitas delas 
consideradas ciclópicas pelo homem comum. Elas atestavam a ilimitada capacidade do homem e 
demonstravam o anseio da burguesia por imprimir marcas duradouras na sociedade (CASTRO, 
1993, p. 20).  

As discussões acerca do processo civilizacional da fronteira oeste, habitada majoritariamente 
por grupos indígenas – são marcadas por visões e imagens ambíguas. Se, por um lado, criam-se 
representações negativas das distâncias geográficas, históricas e culturais que o separavam do 
mundo e do Brasil civilizado, por outro, o Mato Grosso era o “sertão” e a “fronteira” da pátria, 
noções fundamentais para a constituição da própria ideia de nacionalidade brasileira ou 
“reserva de brasilidade”.44 

É nesse contexto de discussões sobre ocupação dos “espaços vazios”, constituição da identidade 
nacional e fronteiras do Brasil que a estrada de ferro Noroeste do Brasil (NOB) surge como 
instrumento civilizacional, de integração e de modernização. A NOB foi pensada em termos de 
ocupação de “espaços vazios”, de delimitação das fronteiras do Brasil e de instrumento de 
integração e civilização.  

A Noroeste do Brasil caracterizou-se por ser uma ferrovia de penetração, em busca de ocupação 
de novas áreas, expansão agrícola e povoamento, respondendo às vulnerabilidades da fronteira 
oeste, no sentido de defender o território.  

Desde o governo imperial, sobretudo após o término da guerra contra o Paraguai, a região do 
Mato Grosso era motivo de preocupação. Durante o conflito foram reveladas as fragilidades 
daquela fronteira do Brasil, uma vez que, de acordo com o historiador Francisco Doratioto, o 
governo local viu-se impossibilitado de receber reforços para sua defesa após a invasão da 
região, tal era seu isolamento:  

Envolvido por uma guerra inesperada, o Império do Brasil foi surpreendido com um exército 
despreparado a ponto de, seis meses depois de iniciada a luta, não ter conseguido tomar a 
ofensiva. Mato Grosso era a província mais isolada e indefesa do Brasil e tornou-se alvo fácil 
para invasão paraguaia (DORATIOTO, 2002, p. 97). 

Embora a fronteira oeste pertencesse politicamente ao Brasil, o estado não estava integrado 
socialmente e economicamente à nação. A construção de uma ferrovia buscava diversos 
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objetivos: além da expansão e de oportunidades comerciais, seria um fator de defesa contra as 
possíveis pretensões expansionistas de países vizinhos, garantiria acesso ao rio da Prata 
(principal via de comunicação da região) e inibiria eventuais movimentos separatistas 
(QUEIROZ, 1997). 

Como informa Euclides da Cunha (1999), na obra intitulada À margem da História, havia 
dezesseis projetos e mais de trinta pareceres a respeito de construções de ferrovias no Mato 
Grosso em meados do século XIX, antes da guerra contra o Paraguai. O deputado Paulo 
Candido, por exemplo, já defendia por volta dos anos de 1800 uma ligação ferroviária entre São 
Paulo e a fronteira mato-grossense, com o objetivo de ocupar e defender o território. 

Para Euclides da Cunha, a NOB apresentava-se como a ferrovia “mais dilatada das 
transcontinentais sul-americanas” (CUNHA, 1999, p.93), pois poderia estabelecer ramais de 
ligação com o oceano Pacífico. O entusiasmo do autor em relação à estrada de ferro explica-se 
pela possibilidade de o país efetivar contato entre o Atlântico e o Pacífico, a exemplo da 
expansão para o oeste nos Estados Unidos, o que ampliaria as possibilidades comerciais e 
estabeleceria a hegemonia do país na América do Sul, além de sanar o problema do isolamento 
do Mato Grosso. 

O fato é que a Noroeste do Brasil assim como os telégrafos (re)organizou o território, abriu 
“espaços vazios”, possibilitou o aparecimento de novos núcleos urbanos e promoveu o 
aprimoramento dos já existentes. À beira dos trilhos, surgiram municípios como Birigui, Bilac e 
Coroados, Três Lagoas, Água Clara, Ribas do Rio Pardo e Terenos; a ferrovia também permitiu 
o desenvolvimento de cidades, como é o caso de Campo Grande, Araçatuba, Aquidauana e 
Miranda. 

Considerações Finais 

 As construções das linhas telegráficas e da ferrovia Noroeste do Brasil realizaram a integração 
dos espaços geográficos na fronteira oeste do país. A partir do dinamismo econômico e da 
atração populacional - motivada pela oferta de emprego e/ou posse da terra – se estabeleceu na 
região uma rede urbana. Para tanto o Estado utilizou-se como estratégia de ocupação do espaço 
e defesa do território, a ligação entre as vias de comunicação e as aglomerações populacionais. 
Ainda em meados do século XX, a fronteira oeste causava preocupação no tocante à segurança 
nacional. Em 1937, o governo do Estado Novo lançou a campanha de colonização e defesa 
intitulada: Marcha para o Oeste, tendo com o principal objetivo o fortalecimento da presença 
estatal na região. Os efeitos das políticas de Estado para fronteira Oeste são ainda temas de 
acalorados debates, especialmente no que tange as questões sobre a posse da terra indígena. 
Contudo, estas preocupações são temas para futuras pesquisas.  
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Colonização dirigida na Amazônia:  formação e consolidação 
da grande propriedade rural em Rondônia 

Dieine Gomes de ANDRADE45 

Colonização em Rondônia e a tendência direcionadora 

Para a Amazônia vieram trabalhadores, empresários, latifundiários de todas as regiões do 
Brasil, principalmente Sul e Nordeste. Chegaram e ocuparam terras devolutas, tribais, 
latifúndios, pedaços de terra independente de estarem ocupadas ou não. Uns para subsistência, 
outros para comercializar a terra amazônica: jagunços, grileiros, pistoleiros. Os ocupantes 
anteriores foram ceifados, expulsos, arregimentados para o trabalho na terra. A migração que já 
ocorria anteriormente em escala notável, intensificou-se na década de 1970. Fenômeno que se 
caracteriza por espécie de reforma agrária espontânea, sem a interferência de governantes, 
burocratas ou técnicos (IANNI,1979). 

Em 1966 o governo militar cria a SUDAM e a BASA, com intuito de oferecer a fazendeiros e 
latifundiários significativos incentivos fiscais, creditícios, políticos e econômicos, visando a 
ocupação e desenvolvimento capitalista da região. Na medida em que se constituíam e 
expandiam os empreendimentos capitalistas na Amazônia, os empresários, fazendeiros e 
latifundiários esforçavam-se para trazer grandes contingentes de trabalhadores excedentes do 
nordeste e outras partes do país. (IANNI,1979).46 

Na década de 1970 intensificaram-se os programas do governo federal de construir rodovias 
para servir os empreendedores tidos como pioneiros na Amazônia, processo esse responsável 
pela construção de extensa rede de rodovias. Tanto a ocupação como a construção das rodovias, 
encontraram, com bastante frequência, populações indígenas inteiras e posseiros trabalhando 
em suas terras e vivendo dela a seu modo. (IANNI,1979). 

Com os incentivos do governo no alargamento das redes rodoviárias, cresceu o afluxo de 
interessados em instalar-se na região, sobre tudo diante da possibilidade de se tratar de terras já 
ocupadas vistas como vazias. Desta forma, em poucos anos a colonização espontânea cresceu 
em medida semelhante à colonização particular, esta incentivada pelo poder público. (IANNI, 
1979). 

O resultado da intensificação do processo de colonização em Rondônia é o acirramento dos 
conflitos agrários, nesse sentido Ianni afirma (1979, p. 20): 

Surgem ou ressurgem questões como estas; a luta pela posse e uso da terra; confronto entre 
colonização espontânea, oficial e particular; tecnologia e produção num ambiente ecológico 
pouco conhecido e outros. De qualquer modo, em poucos anos realizou-se nesse território uma 
ampla ocupação de terras virgens. Em pouco tempo surgem e agravam-se as tensões sociais em 
várias áreas. A grilagem da terra pelo posseiro, a expropriação do índio, a expansão da empresa 
privada de colonização, a transformação da terra em mercadoria, várias são os processos sociais 
que tornam Rondônia um território problema para o poder público. Tanto assim que o governo 
passa a dificultar a ida de migrantes para lá. 

Sobre a dificuldade do território absorver esse contingente de trabalhadores, Ianni completa ao 
citar trecho do Ministério do Interior intitulado “Rondônia, o problema das migrações” datado 
de 1977 (1979, p. 20): 

Milhares de famílias, originárias principalmente de municípios do Paraná, Mato Grosso, Minas 
Genais e Espírito Santo, encontram-se em Rondônia em situação precária, enfrentando todo 
tipo de problemas, enquanto aguardam a concessão de um lote de terras. Movidas, em sua maior 
parte, por motivações distorcidas da realidade, estas pessoas migram para o território sem antes 
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procurar obter, através de fontes credenciadas, as garantias indispensáveis de sua sobrevivência 
na área[...] O fluxo migratório para Rondônia, a partir de 1970, vem aumentando intensa e 
desordenadamente. Segundo informações do INCRA, estima-se que em 1976 entraram no 
território na época de maior movimento, cerca de 900 famílias por mês. Das 29.000 famílias que 
se calcula terem entrado no território até o momento, o INCRA assentou 13.000 famílias, o que 
representa um déficit de cerca de 16.000 famílias, que se encontram em situação não definida. 
De acordo com essas tendências, prevê-se até o fim de 1978 um excedente populacional de 
20.000 famílias sem terra, o que equivale a um total de 120.000 pessoas precariamente instaladas 
e/ou em situação ilegal. Em decorrência da intensidade da migração e da incapacidade atual de 
absorção imediata dessa população, o migrante ao chegar ao território, depara-se basicamente 
com os problemas de duas ordens: dificuldades relativas à aquisição de terras; deficiências de 
serviços públicos no território. [...] Rondônia possui realmente, terras de boa qualidade para 
exploração agropecuária. Mas essas terras já estão praticamente ocupadas em sua totalidade. 

O que o documento não cita, é que as terras de Rondônia que até então estavam sendo 
ocupadas, sobretudo pelos empreendimentos capitalistas representados pelos grileiros, 
latifundiários, fazendeiros ou empresários constituíam-se de terras indígenas ou terras 
devolutas. Empreendimentos privados que, em geral, dizimaram, expulsaram ou destruíram 
núcleos indígenas e posseiros anteriores que ocupavam a terra por meio da colonização 
espontânea e que, portanto, não tinham o título sobre a terra. Empreendimentos apoiados pelo 
próprio poder público, pela burocracia, mediante sua força econômica, política ou pela 
violência. (IANNI, 1979). 

Essa corrida pela ocupação do suposto imenso vazio da Amazônia, por longo tempo 
representou, longe de uma verdadeira panaceia, um remédio temporário às tensões sociais no 
campo. Não é diferente a conclusão a que chega Guimarães (1981, p. 238), já em meados da 
década de 1960 na primeira edição do livro Quatro séculos de Latifúndio ao afirmar que já na 
época eram “cada vez menores as possibilidades de solução das tensões sociais no meio agrário 
à custa daquela tradicional válvula de escape: o recurso às novas frentes pioneiras ou ao 
desbravamento de terras virgens”. 

Isto porque a estrutura fundiária existente não abre, de fato, perspectiva de acesso à terra para a 
maioria dos trabalhadores rurais: “Esta é uma lei da economia capitalista, o trabalhador deve 
ser livre para trabalhar para o capital, e não ser livre para trabalhar para si próprio”. 
(OLIVEIRA, 1993, p. 91). 

Nesse contexto, acirra-se, conforme já mencionado, a disputa pela terra. Problemática agravada 
pelos embaraçosos procedimentos burocráticos e judiciais adotados pelo INCRA para resolver 
as reinvindicações dos pequenos posseiros. Outro agravante, ainda, é a venda ilegal de terras ou 
de escritura falsas por grileiros. Porém, a realidade é que somente os pequenos posseiros sofrem 
a pressão dos latifundiários, grileiros, empresários e poder público. Os grandes posseiros não 
têm dificuldade em conseguir o título da terra, não são expulsos ou realocado pelo poder 
público. Assim ocorre que a colonização da Amazônia e especificamente do território federal de 
Rondônia, nada mais foi do que a acumulação primitiva da terra, e nessa acumulação, quem, 
em geral, perdeu, foram os índios, os posseiros menores, outros pequenos produtores, em favor 
de grileiros, latifundiários e empresários. (IANNI, 1979). 

Em depoimento à CPI do Sistema Fundiário que ficou conhecida como CPI da Terra, ocorrida 
em 1977, Agenor Martins de Carvalho, advogado e defensor de posseiros em Rondônia, afirma: 

as áreas onde se verifica maior violência na perseguição a posseiros foram por estes ocupados há 
alguns anos, mas que, inobstante à ansiedade da sua posse e legitimação que lhes vem sendo 
negada, por lhes faltar o implemento dos dez anos exigidos, agora, pela Exposição de Motivos n. 
05/76. Enquanto isso, os grileiros, aos quais não é feita essa exigência, requerem a regularização 
da mesma área, com a “limpeza” dela (afastando dos legítimos ocupantes, em ação conjunta de 
policiais e jagunços). (CPI DA GRILAGEM, apud CUNHA, 1985).   
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Na mesma CPI, José Francisco da Silva, presidente da confederação nacional dos trabalhadores 
na agricultura, depôs no mesmo sentido ao afirmar que os grileiros47 obtinham autorização 
legal para proceder a “limpeza da área” estando de posse de qualquer documentação, ainda que 
evidentemente precária para tais fins. A “limpeza da área” consistia da expulsão de posseiros de 
suas terras, utilizando-se de expedientes diversos, como através de animais que pudessem 
destruir benfeitorias e plantios, obstrução de passagens para que o transporte fosse dificultado, 
queimadas de áreas, semeadura de capim, ameaças por pistoleiros, expulsão por jagunços, 
pressões e ameaças aos posseiros para venda. (CPI DA GRILAGEM, apud CUNHA, 1985). 

O pequeno produtor, em sua maioria, sem a ajuda do poder público, e diante dos sérios 
problemas sociais que o assolam, não encontra meios eficazes de utilizar a terra que ocupa, mas 
com sua mão de obra assume importe função na colonização, ao valorizar e garantir o 
desenvolvimento da grande propriedade, dando a esta a possibilidade de capitalizar a atividade 
agrária e gerar renda fundiária. (CUNHA, 1985). 

O governo militar adotou a política agrária claramente com tendência conservadora, com o 
objetivo de apaziguar latifundiários e empresários rurais que haviam oferecido a base política e 
econômica importante para o golpe de Estado perpetrado em 1964, quando a burguesia agrária 
já estava significativamente descontente com o florescimento das ligas camponesas e sindicatos 
rurais, com a criação da Superintendência de Políticas Agrárias (SUPRA) e adoção do Estatuto 
do Trabalhador Rural48. Nesse sentido, se estabeleceu a criação do Estatuto da Terra em 1964:  

[...] o Estatuto da Terra adotado pelo governo de Marechal Castelo Branco (1964-67) foi 
principalmente um instrumento para indicar, aos latifundiários e empresários rurais, qual seria 
a direção conservadora da política agrária a ser posta em prática pelos governos saídos do golpe 
de Estado. Ao mesmo tempo, o governo do marechal Castelo Branco passava a intervir nos 
sindicatos rurais, fechar as ligas camponesas e prender líderes camponeses no Nordeste e em 
outras regiões onde as lutas de camponeses e operários rurais já haviam avançado bastante, em 
termo de organização, reinvindicação, liderança etc. Isto é, o Estatuto da Terra e a repressão 
política no campo mostraram aos camponeses e operários que a politização não poderia 
continuar nos termos em que vinha ocorrendo; e aos latifundiários mostraram que poder estatal 
passaria a operar de modo a favorecer a expansão da empresa capitalista no campo. (IANNI, 
1979, p. 38). 

Deste modo, a política de colonização que levou milhares de famílias do Nordeste para a 
Amazônia, antes de objetivar atender à demanda social, visou a manutenção da estrutura 
latifundiária, além de garantir o sufocamento dos movimentos campesinos daquela região. Nas 
terras Amazônicas, embora com potencial para realização de uma ampla reforma agrária, o que 
se viu foi a transformação maciça de terras devolutas e de grupos indígenas ou de pequenos 
agricultores em grandes latifúndios, o que prevaleceu, portanto, foram os interesses 
econômicos e políticos da burguesia rural brasileira. Essas foram, pois, as bases da política de 
colonização da região amazônica implementadas pelos governos nas suas diversas esferas, que 
se mostrou, em verdade, uma contrarreforma agrária: “Colonizar, nos termos do Estatuto da 
Terra [...], é a forma de evitar que se realize a reforma agrária no país”. (IANNI, 1979, p. 63). 

Cunha, (1985, p. VIII), afirma, nesse sentido, que a colonização em Rondônia embora 
discursivamente dirigida ao pequeno agricultor e com intensão de aparentar uma espécie de 
reforma agrária, foi, na verdade, direcionada às grandes empresas, ficando clara tal evidencia 
para o autor no fato de que a concentração da terra constantemente se apresenta 
equivocadamente como estatística de distribuição: 

[...] ao distribuir terras nas condições e da forma como fez, o Estado, na verdade, age no sentido 
de induzir sua concentração, em outras palavras, a forma de colonização adotada, embora 
explicitamente advogando uma nova estrutura fundiária centrada na pequena propriedade, atua 
visando reproduzir no novo espaço as velhas relações de produção e o antigo padrão de 
concentração de terra. (CUNHA, 1985, p. 4). 
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 Em outro trecho, sobre isso o autor ainda completa: “Consequentemente não é atoa que a 
opção política brasileira seja o reformismo [...]. Nada de tocar nos alicerces sobre que repousa a 
estrutura social” (1985, p. 39). 

Essa realidade, em verdade, retrata a lógica do modo de produção capitalista bem comum no 
Brasil: aquela que busca modernização mantendo, porém, os velhos contornos de exploração e 
de acumulação. 

Governo Militar,  INCRA e estrutura fundiária:  a contrarreforma agrária 

O INCRA funcionou na Amazônia como braço forte do estado federal, forma através da qual 
controlava as atividades econômicas e políticas dos colonos. Era, aliás, através do INCRA que 
os colonos se definiam como tal; era este o órgão que determinava a ocupação, permanência ou 
saída da terra; era ele quem concedia título provisório ou permanente de propriedade, sem a 
qual não poderiam pleitear financiamento do Banco do Brasil. (IANNI, 1979). 

Neste sentido, o poder estatal ofereceu o apoio necessário aos interesses capitalistas na mesma 
medida em que crescia o valor econômico das terras amazônicas, de modo que se avultaram as 
lutas pela terra. De um lado o posseiro, que em geral não dispunha do título sobre a terra, de 
outro as empresas, que ‘‘puseram em prática as mais diversas técnicas de grilagem, desde os 
argumentos jurídicos e a intimidação por meio de policiais, até a queima de roças e choças e o 
assassinato”. (IANNI, 1979, p. 74). 

Oportuno destacar a lição de Cunha (1985, p. 39) a respeito da natureza de classe do Estado, 
para quem diante da fraqueza congênita da sociedade civil: 

[...] a utilização da máquina estatal serve não somente como parâmetro do poder econômico 
(quem tem mais acesso, normalmente, possui maior riqueza e maior condição de aumenta-la), 
bem como gerador dos pré-requisitos da produção, razão pela qual a dependência das frações de 
classe, em relação à estrutura governamental, induz suas ações no sentido ou da obtenção de 
favores, ou da máquina, sem pressões significativas em prol da alteração do sistema, onde afinal 
as mais privilegiadas vicejaram, principalmente à luz das possibilidades de sanções 
governamentais ou de uma convulsão social que modifique radicalmente o precário equilíbrio 
de forças. 

Essa paradoxal modernização cunhada pela parceria entre o governo militar e a burguesia rural, 
caracteriza-se pela inexistência de uma estruturação do ordenamento social que corresponde ao 
princípio da dominação racional-legal, próprio da burocracia.49 Assim, a organização estatal 
“opera-se numa dimensão com o velho clientelismo e outra com base em princípios da 
moderna burocracia estatal.” (APOSTOLOVA, 1998, p. 99). Brito, (2001, p. 106), com base 
nessa análise, chega à conclusão de que mesmo no período militar, em que se atribuiu maior 
importância à tecnoburocracia “os mecanismos clientelísticos não desapareceram, na verdade 
em muitos casos e momentos eles foram a única ponte entre o governo e a sociedade”. 

Nesse sentido, o INCRA, enquanto representante dos interesses da classe, afinal, distribuiu 
algumas terras para não precisar, de fato, distribuir a terra, foi incapaz, por conseguinte, de 
implementar um projeto social que efetivamente incorporasse os pequenos produtores ao 
processo produtivo. A amostra fundamental dessa perspectiva é o fato do órgão ter favorecido 
abertamente a colonização seletiva, ou dirigida, em clara oposição à colonização espontânea. 
Duas ocasiões merecem destaque: 

Rondônia, 1973: As atividades que o INCRA desenvolveu em Rondônia desde 1970 estão 
orientadas no sentido de limitar esta ocupação desorganizada e apoiar a ocupação oficialmente 
permitida da terra, por meios técnicos tais como a assistência técnica e financeira, além do apoio 
e a garantia dos direitos de propriedade. (IANNI, 1979, p. 77). 
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Acre, 1977: Em toda a região, em caso de surgirem casos de tensão por causa de ameaças e 
violência contra posseiros, feitas por grileiros e/ou grandes investidores, é geral a queixa por 
inoperância do INCRA no que se refere à defesa dos direitos dos posseiros, seja pela burocracia, 
seja pelo incitamento explicito à desistência. As desapropriações foram insignificantes e em 
áreas que a tensão social já era insustentável, o que dá a entender que esse recurso jurídico só é, 
politicamente, aplicado como remédio, dependendo da teimosia e resistência dos trabalhadores 
rurais[...]. O mais é que os trabalhadores rurais e todos os que os apoiam estão chegando à 
conclusão clara de que o INCRA não é um órgão que defenda e promova os direitos e deveres 
dos que deviam ser os primeiros beneficiários da legislação aprovada no Estatuto da Terra. Ao 
contrário, o INCRA tornou-se o órgão que vende e regulariza terras para os grandes projetos 
agropecuários e de colonização particular a preços mais vantajosos que os apresentados por 
grileiros[...] o sistema escriturário arcaico, facilita a ocorrência dos casos de corrupção e 
favorecimento aos grileiros.  (IANNI, 1979, p. 78). 

Outra amostra do caráter da contrarreforma agrária assumida pela política governamental de 
colonização é o relato transcrito abaixo sobre uma invasão empreendida por jagunços 
auxiliados por policiais militares à casa de posseiros, publicado na Folha de São Paulo em 
197850, e citado por Ianni (1979, p. 126): 

Para o vereador José Vianna, que vêm denunciando violência praticada contra posseiros em 
Rondônia, o INCRA e a justiça estadual estão contribuindo para que esses casos de violência não 
sejam solucionados, pois se negam a decretar a prisão dos poderosos grupos de grileiros que 
atuam em Jiparaná. Recorda o vereador que, dentre os nove mil processos arquivados na Justiça 
Federal de Rondônia, um envolve o comandante da Polícia Militar do Território, coronel Ivo  
Célio da Silva, acusado de abuso de autoridade no episódio ocorrido em 1976 quando foram 
expulsos das terras 100 famílias de colonos. Recentemente o advogado de Agenor Martins de 
Carvalho, defensor dos colonos, denunciou o sumiço do processo do Fórum da cidade de 
Pimenta Bueno, o que favorecia o responsável por tudo isso, o comandante da PM, que acabaria 
saindo livre dessa vergonhosa questão. 

Por outro lado, o coordenador especial de Rondônia Bernardes Martins Lindoso prometeu ao 
advogado Agenor de Carvalho, uma área para assentar as famílias que ainda hoje percorrem a 
BR-364, marginalizadas e sem condições de subsistência, desde que ele se retratasse na imprensa 
das críticas que fez ao INCRA sobre a omissão aos posseiros neste caso. 

O certo é que, embora o Estatuto da Terra tenha mencionado a reforma agrária, o que de fato 
ocorreu foi a atividade de colonização tomada como se fosse reforma agrária. O INCRA, 
enquanto órgão responsável por promover e fiscalizar a colonização, adotou a colonização 
dirigida como forma de organizar a pretensa reforma agrária. O que se mostrou, porém, foi 
muito mais um embuste semântico do que uma atividade voltada à modificação das estruturas 
de uso e dominação da terra, a fim de torná-la produtiva, propiciando, dessa forma, o acesso à 
propriedade da terra por um maior número de pessoas, de acordo com a função social da terra 
e da propriedade, eliminando, portanto, o domínio e posse da terra antissociais e 
antieconômicos representados por minifúndios e, sobretudo, por latifúndios (IANNI, 1979). 
Nesse sentido, o trecho da obra de Guimarães destaca (1981, p. 240): 

Esses e outros são mais uma comprovação de que não poderá haver reforma agrária no Brasil 
enquanto as ideias das classes dominantes forem as mesmas que constituíram ou constituem os 
fundamentos ideológicos do sistema latifundiário. Dois desses fundamentos guiam até hoje a 
linha doutrinária das chamadas classes conservadoras brasileiras: 1º a colonização sistemática, 
que consiste em, simultaneamente, facilitar a formação da grande propriedade agrária e 
dificultar o acesso à posse e ao uso da terra por parte dos trabalhadores agrícolas, a fim de que 
haja na lavoura disponibilidade permanente de braços e de que, em consequência, se 
mantenham os salários agrícolas em níveis baixos; 2º a tutela patriarcal, que consiste, sempre 
que se torne inevitável o acesso á terra de uma parte dos trabalhadores agrícolas, em mantê-los 
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sobre a dependência dos empregadores, subordinados a um tipo de  relação econômica e extra 
econômica que tenha como resultado restringir ou impedir sua mobilidade e sua liberdade. 

A contrarreforma agrária, apresentada e executada como colonização dirigida, como já 
mencionado, mostrou-se, afinal, a resposta do governo militar à burguesia rural pelo seu apoio 
que fora fundamental para o golpe de 1964. Um primeiro aspecto que confirma tal caráter da 
Amazônia entre os anos de 1964 a 1978 está no fato de que ela foi orientada no sentido de 
favorecer a migração de grupos desempregados ou subempregados do Nordeste. Para a 
manutenção das estruturas fundiárias de produção e superexploração daquela região, o poder 
público criou núcleos de colonização em regiões da Amazônia. (IANNI, 1979). 

Segundo aspecto relevante foi o estímulo oferecido pelo poder estatal que gerou a mobilização 
ostensiva de trabalhadores rurais vindos do sul do país, estes em geral, minifundistas, que 
tiveram suas terras incorporadas a terra de fazendeiros, ou latifundiários daquela região. Neste 
caso, segundo Ianni, o objetivo seria o aproveitamento dos recursos de capital que essa 
população poderia oferecer no financiamento do projeto de colonização implementado através 
de empresas ou cooperativas de colonização. Deste modo, as estruturas de domínio da terra 
permaneceram intactas no sul, enquanto na Amazônia teve-se o recurso necessário para a 
continuidade da colonização dirigida, além de mão de obra qualificada de quem já 
anteriormente tinha experiência na lida com a terra. (IANNI, 1979). 

Finalmente, o terceiro aspecto que caracteriza a colonização da Amazônia entre 1964 e 1978 
como uma contrarreforma agrária, constitui-se no fato de que a colonização dirigida visou 
evitar, suprimir ou diminuir ao domínio aceitável a reforma agrária espontânea representada 
pela migração de trabalhadores rurais por seus próprios meios. (IANNI, 1979). 

O resultado do tipo de colonização executada e a política de modernização e desenvolvimento 
na região Amazônica foi a ação absolutamente predatória do meio ambiente, a fragmentação e 
consequente enfraquecimento da cultura local e, sobretudo, a exclusão social. Nesse sentido, 
ressalta Brito (2001, p. 187) ao analisar o impacto social e ambiental do projeto de 
desenvolvimento da Amazônia: 

[...] incapacidade de integrar o contingente populacional no seu nível e produção, são 
potencialmente os mecanismos de exclusão. Mas prevalece a visão de um mundo em 
transformação servindo ao jogo de aparências, com o qual se assinala a chegada da 
modernidade, muito embora ela não deixe de ser paradoxal. Os números que atestaram a 
pobreza bem como os que mostram o crescimento da pressão sobre os recursos naturais [...], 
com sensíveis impactos negativos no meio ambiente, convivem com uma política de incentivo a 
empresas deficitárias, apoiadas por um tipo de capitalismo em que o investimento de risco é 
totalmente assumido pelo Estado. 

À guisa de conclusão 

O governo militar impediu a reforma agrária tanto no Nordeste como no Sul e, inclusive na 
Amazônia, de modo que o pouco de terra que distribuiu, fez para preservar ou agravar a 
estrutura latifundiária dessas três regiões. Dessa maneira, atrelou a política de governo aos 
interesses da burguesia rural brasileira. 

Além disso, o governo militar mostrou-se bem posicionado com relação ao seu lado na luta pela 
terra. Nesse sentido, a ditadura matou, expulsou, reprimiu, permitiu assassinatos, favoreceu a 
grilagem, ignorou crimes absolutamente hediondos praticados por grandes proprietários de 
terras, por empresários rurais, colocou toda sua máquina na proteção de seus aliados. 

A elite rural, por sua vez, muito embora tenha comprado seu passe para selar o pacto militar-
latifundista, conforme tese defendida por Martins (1988, p. 78-90), construiu sua própria base 
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de apoio ainda durante a ditadura formando a bancada ruralista que ainda hoje tem 
significativa força política no Congresso Nacional. 

Ademais, a propriedade rural modernizou-se, capitalizou-se, consolidou-se. Converteram a 
terra em renda e a renda em capital, realizaram a reforma agrária à sua maneira; modernizaram 
o latifúndio, deram-lhe natureza capitalista, tudo de modo a superar velhos atrasos econômicos. 

Tal é o retrato do Estado de Rondônia, forjado em tais bases políticas e econômicas. Estado que 
ainda hoje mantém as velhas estruturas fundiárias, e cujo aparelho repressor ainda demonstra 
claros laços de clientelismo, fruto do pacto selado há mais de meio século. 
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Trabalho, identidade e cultura das mulheres artesãs do 
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Introdução 

A agricultura familiar em Rondônia representa uma parcela importante nas atividades 
econômicas e socioculturais da região. Assim, esse estudo aborda a participação da mulher na 
produção de renda da família no reassentamento Santa Rita, e seu objetivo é discutir o processo 
de trabalho, cultura e identidade, a partir da formação da Associação das Artesãs. Para dar 
conta desse objetivo e para compreender melhor conceitos sobre identidade, cultura e trabalho, 
revisitou-se teóricos como Hall (2011), Freyre (2006), Marx (2004) e Chauí (2000). 

A relevância desse estudo está em mostrar as peculiaridades da realidade social das famílias do 
reassentamento e a contribuição do trabalho da mulher na melhoria da renda da família. 

Com isso, pretende-se refletir sobre a participação da mulher artesã do reassentamento Santa 
Rita e sua contribuição na renda familiar. Também busca-se compreender o processo de 
produção de sua identidade no que se refere ao seu reconhecimento familiar e social. A partir 
de suas falas buscou-se para as respostas para as seguintes questões: Como é estabelecido no 
contexto das relações familiares o papel da mulher reassentada? De que modo é percebido o 
trabalho da mulher reassentada? Como se dá a construção da identidade dessas mulheres? Essa 
prática consegue tirá-las do anonimato e da invisibilidade social assegurando seus direitos civis?  

Metodologia 

O Reassentamento Santa Rita é um cenário que dá visibilidade as mulheres, já que o grupo 
pesquisado é composto de artesãs que residem naquele local. 

Esta pesquisa é qualitativa, cuja coleta de dados se deu a partir da aplicação de questionário, 
com questões abertas, direcionadas às mulheres sócias da Associação de Artesãs. Seu intuito foi 
verificar a participação e a importância dessas mulheres para a Associação e para o 
desenvolvimento social e cultural da comunidade. Optou-se pelo questionário como fonte na 
coleta de dados, pelo fato de ser um instrumento que apresenta uma série de vantagens. 
Segundo Lakatos e Marconi (1999, p. 101/102), traz a facilidade de atingir o maior número de 
pessoas simultaneamente, economiza-se tempo e obtém-se grande número de dados, assim 
como respostas mais precisas, há maior liberdade nas respostas em virtude do anonimato. E o 
mais importante é que os riscos de distorção são menores, pois não há influência do 
pesquisador. 

Na elaboração do questionário, ainda de acordo com Lakatos e Marconi (1999), foram 
selecionadas questões que oferecessem condições para obtenção de informações válidas. 

Não houve dificuldade na aplicação dos questionários, já que três das sujeitas, foco de interesse 
da pesquisa, possuem Ensino Médio e duas Ensino Fundamental. Houve dessa forma, facilidade 
na obtenção das respostas. Isso possibilitou que a investigação fosse precisa, uma vez que as 
perguntas abertas permitiram que as informantes respondessem livremente e usassem 
linguagem própria e emitissem opiniões. 
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Locus  da Pesquisa 

A área de estudo abrange a localidade do Reassentamento Santa Rita, localizado a 54 km da 
cidade de Porto Velho e sua escolha se deu em razão de ser formado por famílias já assentadas 
anteriormente no Projeto de Assentamento Joana D’arc. Entretanto em virtude do alagamento 
dos seus lotes pelo lago da Usina Santo Antônio, em 2012, foram reassentadas pela segunda vez 
no Reassentamento Santa Rita, localizado na BR-364, em uma área de aproximadamente 2.600 
hectares. O reassentamento possui 135 lotes com área média de 10 hectares. Além dessa área, 
cada morador possui 40 hectares de terra em área de Reserva Legal contíguas e próximas ao 
reassentamento. As propriedades possuem cercas perimetrais, fossas sépticas, poços individuais 
com reservatórios de 5 mil litros e energia elétrica. Todas as casas são de alvenaria e com área 
de 100 m². O local também dispõe de igreja, Centro de Apoio ao Reassentado (CAR) 
funcionando atualmente como escritório de campo, centro comunitário, campo de futebol e 
escola com nove salas de aula e casa de apoio ao professor. 

Revisão da literatura 

Desde o restabelecimento da democracia no país, a Constituição Federal de 1988, passou a ser o 
marco legal que propiciou às mulheres condições de igualdade em relação aos homens, e, em 
2004, foi realizada a 1ª Conferência Nacional de Políticas para as mulheres. Tal evento 
fortaleceu políticas e combateu práticas que historicamente inviabilizavam o processo de 
participação social, política e democrática. Também permitiu o enfrentamento de desafios da 
inserção de mulheres rurais a essas políticas públicas. 

Diante desse cenário, em 2011 construiu-se um Plano Nacional de Políticas para as Mulheres 
que propôs: acesso à terra, ao crédito, a comercialização de pequena produção familiar e outros. 

De acordo com o IBGE (dezembro de 2012), 37,3% das famílias brasileiras são chefiadas por 
mulheres e há muitas mulheres emancipadas. Contudo, muitas ainda carregam sozinhas as 
responsabilidades na criação dos filhos, nos afazeres domésticos e no aumento da renda 
familiar. Em condições permanentes de pobreza, na maioria dos casos, elas são a principal fonte 
geradora de renda. Tais dados nos mostram o quanto ainda há de ser feito em relação às 
políticas públicas para as mulheres. 

Como afirma Hall (2011, p. 07), as velhas identidades, que por tanto tempo estabilizaram o 
mundo social, estão em declínio, fazendo surgir novas identidades, como por exemplo, as 
mulheres no trabalho independente. Em relação a estas mudanças nos padrões identitários, 
consideramos os elementos pertencentes à nova base política. Segundo Hall (2011, p. 21), esta 
nova base vem sendo definida pelos novos movimentos sociais, entre eles o feminismo, as lutas 
negras, os movimentos de libertação nacional, os movimentos antinucleares, ecológicos e 
movimento de mulheres rurais. 

Os movimentos de mulheres rurais e demais movimentos sociais, buscam reverter as seculares 
desigualdades de gênero presentes na sociedade ocidental. As políticas voltadas para as 
mulheres têm avançado significativamente a partir da perspectiva do diálogo e da construção 
coletiva. 

Observa-se que desde a criação da Secretaria de Políticas para Mulheres, em março de 2003, 
busca-se consolidar o amadurecimento destas políticas a partir de um diálogo permanente 
entre o governo e a sociedade civil. Esse quadro, a que se refere à participação social das 
mulheres tornou-se uma condição imperante para o fortalecimento do estado de direito e 
plenamente democrático. O Plano de Políticas para as Mulheres cita, na parte introdutória, a 
seguinte afirmativa: 

No mandato de Dilma Rousseff, a primeira mulher presidenta do Brasil, o Plano Nacional de 
Políticas para as Mulheres torna-se um instrumento ainda mais importante, tendo em vista que, 
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em seu governo, a Secretaria de Políticas para as Mulheres assume maior protagonismo e 
liderança – como reafirmado pela presidenta em sua fala durante a 3ª Conferência Nacional de 
Políticas para as Mulheres: “Eu tenho o compromisso inabalável – e reafirmo aqui – de 
aprofundar as políticas de igualdade de gênero no nosso país” (Anais da 3ª CNPM, 2013, p. 09). 

Tal perspectiva denota o cenário político e histórico de enfrentamento massivo à violência e à 
discriminação, bem como demonstra a amplitude das políticas públicas indicando o propósito 
político de efetivar programas com resultados específicos. 

Hall (2011, p. 22), afirma que a identidade muda de acordo com a forma como o sujeito é 
interpretado ou representado, a identificação não é automática, e tanto pode ser adquirida ou 
perdida. Esse processo é descrito pelas políticas públicas de atendimento ao cidadão, mais 
especificamente às mulheres, que são mote de preocupação do seguimento governamental para 
aprofundar as políticas de igualdade de gênero, o que ainda não é sentido pelas mulheres 
reassentadas. Quando as mulheres artesãs são indagadas em sua relação ao passado, presente e 
futuro alegam que não tinham acompanhamento de saúde, havia escola, mas sem condições. 
Não havia como escoar a produção. Hoje estão em condições de sobrevivência. E no futuro 
querem crescer e melhorar de vida. 

O posicionamento das mulheres artesãs nos leva a pensar como ocorreu a dinâmica de 
ocupação desse espaço e buscando lógicas econômicas, demográficas e políticas, instituiu 
assentamentos, como é o caso das mulheres acima citadas. Segundo Santos (2001), existiram 
três grandes períodos da história territorial brasileira: o primeiro é anterior à unificação do 
território e do mercado “da colonização até a 2ª Guerra Mundial; o segundo é o período em que 
o Brasil foi unificado com o objetivo da construção nacional; e o terceiro coincide com o 
processo de globalização”. 

No processo de globalização de ocupação do território, cabe observar que Rondônia passa por 
isso, ao visar o desenvolvimento econômico e social, e ao construir duas usinas de grande porte 
no Rio Madeira (Santo Antônio e Jirau). Tais obras provocaram uma revolta nos habitantes. O 
Consórcio Santo Antônio Energia (2011)54, investiu nesse empreendimento R$ 939 milhões em 
ações de sustentabilidade, como reassentamento, resgate de fauna e flora, além de 
investimentos em educação, saúde e segurança. Para remanejar as famílias atingidas pela 
barragem, foram implementados sete reassentamentos: Santa Rita, Novo Engenho Velho, São 
Domingos, Riacho Azul, Vila do Teotônio, Morrinhos e Parque dos Buritis. 

Em contrapartida, segundo o Movimento dos Atingidos por Barragens – MAB, todos os 
reassentamentos foram criados sem seguir um mesmo padrão, conforme dados da sua página 
online (2011)55. 

No contexto do Reassentamento Santa Rita, esse processo de ocupação do território ocasionou 
mudanças, principalmente na vida das mulheres reassentadas, no decurso de seus questionários 
esclarecem o quanto o seu modo de vida foi alterado. De acordo com Hall (2011, p. 109), ao 
compreender essa mudança como influência em sua identidade não se pode esquecer que, 
segundo o mesmo, as identidades são construídas dentro e não fora do discurso. Nesse sentido, 
precisamos compreendê-las como produzidas em locais históricos e institucionais específicos, 
no interior de formações práticas e discursivas, estratégias e iniciativas específicas. E ainda 
segundo Hall (2011, p. 110), as identidades são construídas por meio da diferença e não fora 
dela, a constituição de uma identidade social é um ato de poder. 

Há uma contradição na inserção de Rondônia no mercado global. A Santo Antônio Energia 
afirmou tomar todas as providências para não haver impacto no remanejamento, inclusive ao 
fomentar a Associação das Artesãs no Reassentamento Santa Rita, mas considerou que o 
trabalho de artesã é uma “ocupação e distração para continuar a viver sem pensar nos 
problemas”. 
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O reconhecimento do papel da mulher na produção e na reprodução social ainda é bastante 
desalentador, e a ausência de reconhecimento como trabalhadora soma-se a invisibilidade 
evidenciada na história das mulheres reassentadas, principalmente em nossa região. 

Por isso as mulheres do Reassentamento Santa Rita não se veem como trabalhadoras. Para 
Marx (2004, p. 48) a força produtiva de trabalho é determinada por meio de circunstâncias 
diversas como a habilidade dos trabalhadores, o nível de desenvolvimento da ciência e sua 
aplicabilidade tecnológica, a combinação social do processo de produção, o volume e a eficácia 
dos meios de produção e as condições naturais. Essas características são perceptíveis nas 
respostas dessas mulheres “Tudo de bom, tem me ajudado a viver melhor”. 

Marx (2004) afirma que os seres humanos se distinguem dos animais não pela consciência e 
nem pela política, mas sim porque são produtores, capazes de produzir sua existência material e 
intelectual, espera-se, portanto, que essas mulheres identifiquem-se com seu trabalho mesmo 
sem ter sido reconhecidas. 

Segundo Chauí (2000) a divisão social do trabalho começa na família com a diferença sexual 
das tarefas, na distinção entre agricultura, pastoreio e comércio, conduzindo a separação entre 
o campo e a cidade. Ainda para Chauí (2000), a maneira como os humanos interpretam e 
realizam a diferença sexual, determina o modo como farão a divisão social do trabalho, 
distinguindo entre si os trabalhos masculinos, dos femininos, dos infantis e dos idosos. O 
artesanato das mulheres do reassentamento Santa Rita também é visto como uma “ajuda 
financeira”. 

E assim, as artesãs do Reassentamento Santa Rita, buscam ser um movimento organizado a 
partir de suas práticas, e reafirmar a sua luta de mudança.  

O trabalho da artesã:  resultados e discussões  

A história das mulheres foi escrita por homens, que determinaram as regras sociais, impuseram 
a submissão e as oprimiram. Durante muito tempo, sob a ótica da perspectiva de gênero, a 
mulher foi vista como a zeladora da família. A partir de um contexto mais atual de 
desenvolvimento econômico, os papéis foram ressignificados e como resultado disso surgiram 
os movimentos feministas, que por sua vez levaram a refletir sobre a perspectiva da qualidade 
de vida constituída no cotidiano das mulheres. 

A mulher brasileira, desde os primeiros anos da colonização, foi submetida ao discurso 
moralizador e patriarcal que buscou enquadrá-la na união matrimonial, no uso de seus corpos e 
de prazeres aos maridos. Assim submeteu-se a restrições em vários campos como o trabalho, 
espaços públicos e políticos. Impossibilitada de partilhar estes campos com os homens contou 
com o apoio da ideologia cristã, mais precisamente o catolicismo, que por meio da violência 
psicológica, naturalizou a incapacidade e a inferioridade feminina. Como afirma Freyre (2006, 
p.92) em Casa Grande e Senzala: “Daí ser tão difícil, na verdade separar o brasileiro do católico: 
o catolicismo foi realmente o cimento da nossa unidade”. 

Após longo período de invisibilidade, no início do século XX surge um novo momento para a 
mulher, este momento ímpar foi propiciado pelo seu acesso à educação e sua participação em 
movimentos sociais, o que lhe garantiu a obtenção de direitos civis e políticos. Nas últimas 
décadas do século XX, aumentou ainda mais a participação das mulheres no mercado de 
trabalho. E, no início do século XXI, com novas mudanças, como a imagem de rede, a profusão 
de espaços e identidades e a permeabilidade das fronteiras, essas mudanças tornaram as 
mulheres emancipadas. 

Políticas governamentais, educação popular, associações e sindicatos têm investido em 
programas tidos como de geração de renda, a Associação das Artesãs do Reassentamento Santa 



	 87 

Rita, ao evidenciar o potencial dessas mulheres teria uma alternativa para dar identidade a ela 
mesma e para o grupo. 

Oliveira (2011, p. 42) reconhece a importância das relações entre os saberes vivenciados por 
sujeitos de diferentes culturas, identificando e legitimando os saberes de grupos sociais 
historicamente negados. Acredita-se que o Reassentamento Santa Rita trará contribuições 
consideráveis quanto à valorização das mulheres da Associação de Mulheres Artesãs.  

No quadro abaixo está explicitado o número de colaboradoras do foco de nossa pesquisa: 12 
(doze) associadas da “Associação das Mulheres Artesãs”, das quais 05 (cinco) responderam o 
mesmo.  

Dos dados compilados, obteve-se o seguinte quadro:  

QUADRO I.  SÍNTESE DAS REPRESENTAÇÕES E IDENTIFICAÇÃO DAS 
MULHERES ARTESÃS DO REASSENTAMENTO SANTA RITA 

	
Fonte:	Artesãs	do	Reassentamento	Santa	Rita	–	julho	de	2014.	

(	-	)	não	respondeu.	

Os perfis das artesãs pesquisadas são de mulheres na faixa etária de 45 anos a 59 anos. Destas, 
03 (três) têm Ensino Médio e 02 (duas) possuem somente o Ensino Fundamental. Quanto ao 
estado civil, 04 (quatro) são casadas e uma não respondeu. Todas residiam no Assentamento 
Joana D’Arc, antes de mudarem para o Reassentamento Santa Rita. No que se refere ao número 
de filhos, o grupo possui de 03 (três) a 05 (cinco) filhos, sendo que uma não possui filhos. Entre 
as entrevistadas, quando perguntadas sobre a chefia da família, duas não responderam, somente 
uma respondeu ser chefe da família e duas responderam que não eram. 

No quadro II está explicitado sobre as atividades laborais desenvolvidas pelas artesãs, antes de 
criarem a Associação de Mulheres Artesãs do Reassentamento Santa Rita. 

QUADRO II.  ATIVIDADE LABORAL ANTES DE SER ARTESÃ 
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Fonte:	Artesãs	do	Reassentamento	Santa	Rita	–	julho	de	2014.	

(	-	)	não	respondeu.	

Todas as entrevistadas afirmaram que eram agricultoras antes de se tornarem artesãs. Somente 
02(duas) informaram a renda, 03 (três) se consideraram sem nenhuma renda, mesmo 
trabalhando com a família. Quanto à contribuição, três informaram que contribuíam com o 
trabalho na roça, uma disse que não realizava nenhuma contribuição e a outra mesmo tendo 
renda não respondeu como contribuía. 

O quadro acima mostra como essas mulheres não veem seu trabalho como essencial quando se 
referem a “renda”. 

Essa particularidade da hierarquia baseada no sexo pelo homem faz com que haja competição 
no espaço público e restringe a mulher no espaço doméstico. No caso acima, na agricultura 
familiar, a mulher aparece como aquela que auxilia o pai e/ou marido, e seu trabalho não é visto 
como gerador de renda, visto que 03 (três) explicitaram que não possuem renda, por que 
trabalhavam na roça.  

As falas que seguem indicam não apenas a presença do neoliberalismo, mas também o quanto 
essas artesãs não se veem como trabalhadoras, embora valorizem o dinheiro trazido pela nova 
ocupação. Para elas o artesanato é terapia, distração, ocupação, e isto está longe de ser um 
trabalho que lhes dê prazer, dinheiro e visibilidade.  

Vejamos como as mulheres do Reassentamento Santa Rita falam sobre o seu afazer:  

“me ajuda como terapia me dando um retorno financeiro” (respondente nº 01). 

“Para mim ela me ajuda como terapia e me ajuda financeiramente, através dela tenho minha 
fonte de renda e dou graças a Deus e a equipe da Emater e Santo Antônio Energia, que nos 
trouxe os cursos e formamos o grupo das mulheres.” (respondente nº 02). 

“ocupação e distração para continuar a viver sem pensar nos problemas de saúde, e também 
trazendo o financeiro que não tinha antes”.  (respondente nº 03).  

 “melhoria de vida financeira”. (respondente nº 04). 

“Tudo de bom, tem me ajudado a viver melhor”. (respondente nº 05). 

É possível afirmar através dessas falas que essas artesãs ainda são invisíveis para uma parcela da 
população, e apesar de fazerem parte de um grupo que traz benefícios financeiros e vínculos 
afetivos, a visibilidade ainda não está associada ao trabalho exercido por elas, portanto, mesmo 
participando de uma associação, não se veem como trabalhadoras. 

Marx (2004) inclui o artesanato em suas discussões e articula três elementos do processo de 
trabalho: o primeiro está relacionado ao trabalho do artesão e sua capacidade de produzir, o 
segundo está ligado aos elementos socioculturais coletivos e saberes tradicionais, e o terceiro 
está relacionado a capacidade de produção do artesão, uso de técnicas e ferramentas utilizadas. 
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Acredita-se que as mulheres artesãs do Reassentamento Santa Rita, com base nas análises da 
relação de seu trabalho possuem expectativas quanto à execução de seu artesanato, desejam 
como afirmaram: “crescer e melhorar de vida”, “ter o meu próprio negócio”. 

Ainda, no discurso das artesãs, não há uma identidade quanto a produção artesanal, pois 
aumentar a renda e ter seu próprio negócio, ainda é uma visão de futuro e não uma realidade 
vivenciada. 

Caetano (2006) ressalta que, para Marx, a divisão social do trabalho sempre existiu em todas as 
sociedades. É inerente ao trabalho humano e ocorrem em relação a tarefas econômicas, políticas 
e culturais. Desde as sociedades tradicionais a divisão do trabalho correspondia à divisão de 
papéis por gênero, sendo mais tarde substituída pela agricultura, artesanato e comércio. Para as 
mulheres artesãs, o seu trabalho representa perspectiva de renda e ao mesmo tempo encontro 
com as amigas, terapia e outras razões. 

E por fim o questionário referiu-se as perspectivas de vida das artesãs, e sua relação com o 
passado, presente e futuro. 

Nº 01: “Nos estávamos num lugar abandonado pelo INCRA não tínhamos acompanhamento 
nem saúde, escola tinha mais sem condições, hoje estamos bem com condições de sobrevivência, 
e que esta nova profissão venha nos proporcionar um salário para nós”. 

Nº 02 “Ao passado não foi bom, pois não prosperamos, era muito difícil. O presente está ótimo, 
como artesã faço meus artesanatos vendo na feira tenho meus clientes em casa. O futuro se Deus 
permitir quero crescer como artesã e ter o meu próprio negócio”. 

Nº 03 “Era um lugar sem perspectiva para melhorar, pois tudo que planta não tinha como escoar 
para venda, e hoje nós estamos num lugar bom, perto da cidade sem dificuldades. Ter 
conhecimento para crescer na nova profissão”. 

Nº 04 “Hoje me sinto que tenho um lugar para encontrar os outros e tenho uma renda e quero 
crescer”. 

Nº 05 “O passado de muita dificuldade e hoje sinto que estou melhor tendo uma renda ajudo em 
casa compro minhas coisas e quero crescer e melhorar mais a renda”. 

As mulheres artesãs do Reassentamento Santa Rita foram ouvidas e suas percepções do grupo 
foram registradas em relação ao passado, presente e futuro. Ao registrar suas informações não 
se deve fazer isso de uma forma reducionista, mas é necessário reconhecer a trajetória do grupo. 

O que foi recorrente nas respostas é que o passado não foi bom, que o presente está ótimo, e 
que no futuro, se “Deus” permitir, querem crescer. 

Não é possível identificar através das falas das artesãs se houve a consolidação da compreensão 
da mulher na condição de protagonista, ou até mesmo se ela se sente capaz de interferir no 
processo de decisão, já que concede a “Deus” a possibilidade de seu crescimento. Além disso, 
sua situação atual está ótima, não pelo fato de ser artesã, pois teria o domínio de toda a sua 
produção, mas apenas por ver seu trabalho como uma forma de encontrar amigas e como 
terapia. 

Considerações finais 

A Associação das Mulheres Artesãs do Reassentamento Santa Rita é fruto de uma política 
criada pela Santo Antônio Energia. O empreendedor possui um “ato notório” em que relaciona 
as pessoas às benfeitorias, assim como a substituição de certas atividades, como as atividades 
econômicas e produtivas das famílias transferidas que foram realizadas para reduzir os 
impactos da transferência, o que é evidenciado nos escritos do questionário. 
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O incentivo da Associação de Mulheres Artesãs do Reassentamento Santa Rita, nada mais é do 
que uma ação protocolar do empreendedor. Devido a isso, as mulheres artesãs não se 
reconhecem neste seguimento como autônomas, mas como pessoas com mera permissão para 
se sentirem protegidas. 

Essas artesãs ainda não compreenderam que à medida que passam a ocupar o espaço público de 
forma produtiva não são apenas colaboradoras, mas agentes de transformação. 

Esse estudo permitiu que percebêssemos que ainda não há visibilidade do papel da mulher no 
trabalho artesanal, pois ainda elas não se reconhecem naquilo que produzem. 

Ao dar voz ao discurso dessas mulheres, é possível reverter as lógicas desiguais presentes na 
nossa sociedade. 
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O olhar migrante sobre as identidades ou representações dos 
‘Amazônidas’  em Rondônia (1970-1980) e a formação de novas 

identidades.  

Maria Aparecida da SILVA* 

Introdução 

 O artigo ora exposto tem como objetivo descrever e analisar o olhar do migrante sobre as 
identidades e representações culturais dos “amazônidas” em Rondônia a partir das décadas de 
1970 e 1980. Período em que se formou novas identidades com a chegada de milhares de 
pessoas, devido ao alto índice de migração nos últimos 40 anos para esta fronteira nacional.   

 A visão do sujeito que chega a essa região é de estranheza quando percebe que aqui já se 
encontra os povos e as comunidades tradicionais compostos por indígenas e ribeirinhos. Esses 
grupos estão vinculados aos rios, seringais, são agroextrativistas, e de acordo com Cruz (2012, 
p. 595/597) são nomeados, identificados e classificados de acordo com a diversidade de culturas 
e modos de vida de um conjunto de grupos sociais que vem ocupando ao longo dos anos áreas 
agora destinadas à preservação e conservação ambiental.  

Além do mais, estas comunidades se caracterizam por terem uma relação intensa com a 
natureza, território, racionalidade econômica produtiva, suas inter-relações pessoais e com 
grupos da região, formando uma autoidentificação. Os grupos que constituem a sociedade 
amazônica somam mais de seis milhões e compõem um mosaico cultural amazônico. Têm 
como meio de subsistência o extrativismo vegetal, modelo que promove uma relação de 
respeito, a convivência mútua entre homem e natureza e isso sem ter que destruir a floresta, 
motivo que causa indignação ao migrante. 

 Para se compreender as realidades dos grupos mencionados que vivem nesta sociedade plural, 
complexa e imensa, foi necessário buscar subsídios em bibliografias e outros materiais que 
pudessem dar consistência ao trabalho que está estruturado a partir dos seguintes temas: 
Identidade abordada por Hall (2006); a questão indígena: encontros e desencontros analisados 
por Amaral (2004), Neves (2006), Gondim (1994), Tocantins (1982) e Moreira Neto (1988); as 
comunidades ribeirinhas discutidas nas narrativas de Silva (2003), Loureiro (2001), Revista 
Nova Escola e o documentário “O Chamado do Madeira”; os seringueiros e a simbiose com a 
floresta presentes nas bibliografias de Silva (2003), Amaral (2004) e no Documentário 
“Seringal”; a migração e as mudanças na dinâmica das relações sociais apontadas por Amaral 
(2004), Silva (2003) e Ianni (1979). 

Identidade 

 A migração de modo geral tem contribuído para a formação de identidades. De acordo com 
Hall (2006, p. 07), o processo de formação da autoimagem desses povos está sujeito a uma 
historização radical, via ação dos sujeitos envolvidos, e às adaptações que vão ocorrendo a partir 
da história, da linguagem e da cultura que se configuram de acordo com a realidade de cada 
região. Esse processo passa constantemente por mudanças e transformações.  

 Hall (2006, p. 12/17) trabalha com a ideia de que o sujeito pós-moderno não tem uma 
identidade fixa. Ele vem assumindo identidades diferentes de acordo com o momento e a 
realidade em que vive, contribuindo para a criação de novas identidades, a produção de novos 
sujeitos que devem ter surgido a partir dos “novos movimentos sociais: o feminismo, as lutas 
negras, os movimentos de libertação nacional, movimentos antinucleares e ecológicos.” (HALL, 
2006, p. 21). 
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 É no movimento ecológico que a discussão se firma quando o que está em evidência é a 
Amazônia, pois, os povos e as comunidades tradicionais, compostas por indígenas, seringueiros 
e ribeirinhos, sentem-se ameaçados com a presença de agentes externos, neste caso os 
migrantes. De acordo com Amaral (2004, p. 49) o migrante visa “simplesmente a reprodução 
social nas novas terras”, onde “o homem era tudo, a natureza era nada” (Idem, p. 63) causando 
reações imediatas por parte de quem já se encontrava nessas terras e que possuíam uma 
identidade constituída nelas. “Os projetos implantados não levaram em consideração essas 
organizações sociais – indígenas, seringueiros e ribeirinhos, que já faziam parte do contexto da 
Amazônia.” (AMARAL, 2004, p. 50) 

 Considerando todos os percalços ocorridos, a chegada dos migrantes contribuiu, tanto no 
imaginário como no campo simbólico, para que se originassem novas identidades. Esse 
processo apresenta características bastante diversificadas, com vários olhares e múltiplas 
experiências trazidas pelos sujeitos envolvidos na socialização e nos espaços ocupados por eles. 
Toda essa ação poderia estar ou não em concordância com o discurso implantado, uma vez que 
procuravam solidificar sua individualidade e ao mesmo tempo estar integrado ao mundo 
globalizado.  

 As identidades tornam-se algo concreto a partir do momento em que os migrantes, neste caso 
específico, aceitem sua representação dentro de uma nova perspectiva de vida. Eles não devem 
esquecer suas raízes, porém, podem reproduzir ou não, seus costumes e heranças culturais de 
sua terra natal no ‘habitat’ ora ocupado. É essencial que visualizem neste novo conjunto, 
iniciativas que moldem suas configurações que resultam do contato com outros modos de vida. 
Deste modo, estariam contribuindo na consolidação de uma identidade cultural em formação. 

A questão indígena: encontros e desencontros culturais 

As múltiplas culturas nesta região apontam para uma ocupação milenar neste vasto território, 
provavelmente um período de povoamento datado de aproximadamente 12 mil anos por 
inúmeros grupos indígenas com costumes e crenças que variavam de localidade para localidade 
dentro do espaço em questão. Os registros dos primeiros europeus que visitaram ou se 
estabeleceram na Amazônia indicam esta pluralidade até mesmo nos aspectos econômicos e 
políticos. 

 Segundo Neves (2006, p. 08): 

De meados do século XVI ao início do XVII, quando os primeiros europeus visitaram ou se 
estabeleceram na Amazônia, era comum a referência à presença de grandes aldeias, algumas 
ocupadas por milhares de pessoas, integradas em amplas redes regionais de comércio e de 
federações políticas regionais. 

Destaca-se ainda que “os índios praticavam a agricultura perfeitamente integrada à ‘mata’’ 
(AMARAL, 2004, p. 68) e que a partir da presença colonizadora na região por meio dos 
coletores das drogas do sertão, os sertanistas, missionários e posteriormente os mineradores, 
desestruturaram a vida destes povos, consequência dos primeiros contatos com os 
denominados civilizados no século XVI. 

 Gondim (1994, p. 13) afirma que o “encontro de culturas e civilizações distintas e o extermínio 
quase total do nativo pelas armas, doenças ou escravidão” demonstram que a sociedade 
abrangente e dominante da época impunha formas de destruição e aniquilação às populações 
que ocupavam este vasto território amazônico. A autora destaca que isso não ocorreu em sua 
totalidade, devido “a existência, da variedade racial e cultural que forçou a abertura de novas 
reflexões sobre o homem e a natureza, alargada e enriquecida pela visão diferenciada” 
(GONDIM, 1994, p. 38.) por parte dos migrantes. 
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 Tocantins (1982, p. 11) destaca, que “era necessário organizar, integrar e dirigir as energias do 
homem branco, associadas ao homem indígena, no sentido da formação de uma sociedade apta 
a manter a posse da terra, e dela tirar os recursos para sua permanência efetiva.” Isto significa 
que o indígena foi e continua sendo o sujeito constituinte na base da colonização da Amazônia. 

Entretanto, a imposição da cultura europeia foi um elemento fundamental para que houvesse a 
destruição de muitos povos ou ainda a aculturação, transformando-os em tapuios (MOREIRA 
NETO, 1988, p. 46): 

A singularidade cultural do tapuio é menos o produto da preservação de uma cultura indígena 
dominante, que do processo inverso de perda de identidade étnica, substituída por uma cultura 
compósita, uma espécie de cultura de contato feita frutificar pelas missões, e que não podia 
geralmente ser referida a nenhuma cultura indígena em particular, embora de muitas delas, do 
mesmo modo que da tradição cultural europeia, houvesse herdado, redefinido e incorporado 
elementos. 

Em relação à Amazônia, onde a considerável diversidade cultural e linguística tornava 
impossível a transfiguração de uma única tradição cultural indígena para formar o 
embasamento econômico, social e cultural dos indígenas reduzidos, a descaracterização das 
tradições culturais foi necessariamente maior. O produto final, o tapuio, é compelido a 
despojar-se do sentimento de pertencer a um povo e a uma cultura indígena em particular, não 
só pela ação catequética e civilizatória do missionário cristão, mas também, pela pressão de 
várias outras tradições tribais que integravam o aldeamento missionário. 

 Com o passar dos séculos de colonização da Amazônia o espírito capitalista impulsionou e deu 
continuidade a expulsão dos povos indígenas de suas terras que vem sendo invadidas pelos 
projetos de colonização, por garimpeiros, pelas hidrelétricas, por latifúndios e grileiros, entre 
outros agentes que usufruem de seus territórios e riquezas. Outros grupos, como os ribeirinhos 
e seringueiros, também tiveram suas vidas coletivas afetadas por meio da ação do governo 
federal, quando Projetos de Integração Nacional (PIN) foram realizados com a construção de 
hidrelétricas, urbanização dos espaços ocupados por estes grupos e também o agronegócio.  

As comunidades ribeirinhas 

 Os moradores das áreas ribeirinhas são considerados como pessoas preguiçosas (SILVA, 2003, 
p. 46) e ainda inconstantes, despreocupados e ociosos, pois preservam suas raízes milenares e 
vivem da pesca e produção agrícola. Mas, o que se percebe é que a Comunidade Ribeirinha: traz 
“em sua cultura a herança indígena e cabocla” (SILVA, et al, p. 171-172). Na realidade “este 
viver ribeirinho não está inserido dentro da lógica capitalista de mercado [...]”, mas sim, às 
tradições milenares representadas e vivenciadas por eles em pleno século XXI: 

Assim como a pluralidade de plantas e a fértil terra preta da Amazônia não são obras divinas, o 
modo de vida dos ribeirinhos amazonenses não é uma invenção atual. Ambos são herança de 
uma ocupação humana milenar. Acredita-se que diferentes partes da região, de Rondônia ao 
Pará, incluindo o baixo rio Negro, próximo a Manaus, já eram ocupadas 9 mil anos atrás. Esses 
povos sobreviviam da pesca, da coleta e da caça, provavelmente num contexto climático 
semelhante ao atual uma vez que um reaquecimento global fez aumentar as chuvas e o nível dos 
rios, causando cheias há 18 mil anos. (NOVA ESCOLA, 2008, p. 42) 

Deste modo, “o ribeirinho organiza seu próprio tempo de trabalho de acordo com suas 
necessidades biológicas e culturais, tendo desta forma, toda liberdade de interromper o seu 
trabalho no momento em que desejar.” (SILVA, et al, p. 172). Este diferencial em adotar um 
modelo de vida em consonância com seu mundo ecológico incomoda os diversos grupos da 
sociedade que segue o ritmo e o jogo do poder capitalista. 



	 94 

 Mesmo com a pressão do capitalismo, o ribeirinho, segundo Loureiro (2001, p. 65) “mantem-
se arraigado a cultura rural, as tradições, a conservação de valores decorrentes de sua história, a 
transmissão oralizada”. Desmistificando “o sentimento de inferioridade cultural do nativo em 
face da cultura de fora”. Uma cultura de origem cabocla inferior, primitiva e “folclórica” 
(LOUREIRO, 2001, p. 81).  

Nada foi capaz de reduzir o potencial de organização e de identidade deste sujeito, superando a 
ideia de “pensar o ribeirinho como um ser étnico, um ser cultural, ultrapassando, assim, as 
tradicionais interpretações que se contentam em vê-los apenas com visões tecnicistas ou 
econômicas” (SILVA, 2003, p. 23). 

A veracidade dos fatos apontados é revelada pelas pesquisas que indicam, que os ribeirinhos, 
em sua maioria, na perspectiva de manter suas origens:  

[...] procurou as margens dos rios, lagos e igarapés e fixou residência definitiva e, 
paulatinamente, teve que readaptar seu modo de vida de tal forma que a atividade de extração 
do látex foi abandonada, passando a adotar atividade da pesca e da agricultura em pequena 
escala, principalmente na lavoura branca. (SILVA, 2003, p. 95) 

Para representar estas experiências, o documentário “O CHAMADO DO MADEIRA” traz 
inúmeros relatos de ribeirinhos que defendem esse modo de vida e que não trocam o direito de 
ser ribeirinho pelas grandes usinas do Complexo do Madeira. Essa resistência é a expressão 
máxima em nome da vida que há nas margens generosas do rio-terra, o Rio Madeira. 

Os seringueiros e a simbiose com a floresta 

Os seringueiros estão convencionados aos ciclos da borracha. Mas, em pleno século XXI, esses 
sujeitos sociais estão presentes em nossa sociedade, vivendo e comercializando seus produtos 
em associações e cooperativas (SILVA, 2003, p. 75) de modo a preservar uma história que 
mantém vivo o poder econômico dos grandes seringalistas da época. 

Alguns autores apontam as diferenças visíveis entre o seringueiro amazônida e o soldado da 
borracha. Silva (2003, p. 77) diz que estes sujeitos “são diferentes na maneira de trabalhar, nas 
concepções de ambiente e na maneira de como se organizam enquanto comunidade.” Nesse 
sentido, há “os seringueiros recrutados, os voluntários e os nativos” (FERREIRA, 1991, p. 05 
apud SILVA, 2003, p. 77). 

No que tange aos modos de exploração “os seringueiros fazem o uso do extrativismo da floresta 
sem destruí-la. Se adequam ao meio, isto é, agindo com ética na relação homem e natureza” 
(AMARAL, 2004, p. 68/69; 87).  O Seringueiro traduz essa realidade dizendo que a “mata” é 
valor, é vida; liberdade, espaço moral, local onde se movimenta; espaço de produzir e viver; 
onde se produz e é enterrado; condição de sobrevivência e não de uma condição de 
acumulação.  

O autor destaca que é uma ideologia herdada do contato com os povos indígenas e que o 
seringueiro se torna responsável por ensinar ao colono migrante como tratar as novas terras e 
automaticamente a natureza: 

[...] o seringueiro é um dos agentes que vai contribuir para o aprendizado do colono nas novas 
terras, e posteriormente serão imitados pelos colonos no seu aprendizado com relação à floresta 
em particular e o meio amazônico em geral. (AMARAL, 2004, p. 92) 

Em entrevista concedida aos acadêmicos do Curso de História – UNIR – Campus de Rolim de 
Moura em 1998, o Senhor Olímpio, ex-soldado da borracha e fundador da Associação de 
Seringueiros de Pimenta Bueno, declarou que a socialização com os indígenas, que tinham suas 
terras invadidas pelos seringueiros, gerava conflitos. E ainda, segundo Olímpio (1998), “com o 



	 95 

decorrer do tempo assimilaram a ideologia indígena e mais tarde a repassaram aos colonos 
migrantes que chegaram a Rondônia”.  

Os conflitos citados são resultados do contato entre indígenas e seringueiros. O primeiro grupo 
sentia-se ameaçado pelos seringueiros que foram ocupando suas terras para extrair a borracha. 
De acordo com Teixeira (1996, p. 176-179), de imediato o clima de violência era uma 
constância. O índio protegendo sua terra e o seringueiro cumprindo as ordens dos patrões, os 
seringalistas. O cenário era de muitas mortes de membros dos dois grupos. 

Com o tempo a cooperação entre eles foi essencial para que pudessem viver na floresta e do 
extrativismo, pois os seringueiros sem condições financeiras de voltarem para sua terra natal, o 
Nordeste, após a II Guerra Mundial permaneceram na Amazônia e descobriram com os 
indígenas “os mecanismos de ação cooperativos” (TEIXEIRA, 1996, p. 179) para se manterem 
na floresta. 

A migração e as mudanças na dinâmica das relações sociais 

Os empecilhos estão arraigados aos preconceitos em relação aos indígenas, ribeirinhos e 
seringueiros e para quem chega à região. Os migrantes trazem consigo um estereótipo já 
produzido a partir do que a própria mídia divulga. Ao se deparar com tantas identidades 
constituídas, o migrante passa da estranheza a identificação e a sociabilidade dos saberes com 
estes grupos. 

A Amazônia se caracteriza por correntes migratórias. Segundo Silva (2003, p. 47 – 49) a 
primeira teria ocorrido entre os anos 1877 – 1879, sendo composta de populações rurais do 
Nordeste e que teriam vindo para a região fugindo da seca. Anos mais tarde, no período 
compreendido entre 1890 – 1910, outro fluxo migratório também de origem nordestina, tendo 
a seca e a borracha como principais motivadoras, chegou para trabalhar nos seringais. 

A segunda corrente migratória ocorreu no ano de 1942, estimulada pela seca no Nordeste e em 
função da propaganda do governo federal que necessitava de mão de obra para trabalhar nos 
seringais, e para coletar a borracha que por sua vez manteria os meios de transportes térreos 
dos países aliados na Segunda Guerra Mundial. Este momento específico ficou conhecido como 
a batalha da borracha. Após chegarem a Amazônia, os soldados da borracha, assim 
denominados, ficaram sabendo que a propaganda do governo era enganosa. (Idem, Ibdem, p. 
50/61/91) Muito mais do que isso, os seringueiros ao chegarem a região tiveram atritos com os 
indígenas, obrigando-os a um processo de adaptação biótica, pois, não havia outra alternativa 
para eles dentro do “ciclo” da borracha. 

Outro fator importante nesse processo foram os ciclos econômicos, que proporcionaram a 
vinda de milhares de migrantes para a Amazônia e Rondônia. Especialmente com a descoberta 
da cassiterita no início da década de 1950, o ouro no Rio Madeira na década de 1980 e, 
posteriormente, os projetos de colonização que impulsionaram e intensificaram a rota 
migratória sem precedentes na história do Brasil.  

Diante de tal demanda, o governo federal, fez a tentativa de controlar a situação (IANNI, 1979, 
p.171), e atuou “nos últimos anos no sentido de bloquear ou desviar os fluxos migratórios 
espontâneos que se dirigiam ou continuavam a dirigir-se para Rondônia, Acre e outras partes 
da região”. Essa restrição dificultou o acesso a terra na região amazônica e contribuiu para a 
ineficácia da Reforma Agrária. 

Esses fatos proporcionaram diversos confrontos, e detrimento dos interesses capitalistas, que 
envolviam os grupos sociais na busca por aquisição de terras. Amaral (2004, p. 67) destaca que: 

[...] os diferentes grupos e classes sociais locais ou originários de outras regiões, estabelecem, nas 
novas terras, relações de intervenção na natureza conforme seus interesses ou modos de viver. 
Não se integraram de imediato à natureza. Eles tentaram num primeiro momento reproduzir 
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nas novas terras os modos de viver de suas regiões de origem. Isto é, tentam adequar suas 
culturas ao ambiente amazônico.  

Em tese, inicialmente os migrantes que chegaram neste espaço geográfico desconsideraram que 
“a sociedade local estava estruturada social, econômica e culturalmente em bases e princípios” 
(Idem, Ibidem, p. 71/87). Essa forma de pensar provocou uma desestruturação e reorganização 
desses povos que ali viviam, pois, tais sujeitos, “procuravam reproduzir nas novas terras os seus 
costumes e seu modo de viver.” (Idem, p. 71/87) 

O autor ainda menciona que “[...] o colono do sul, num primeiro momento, ao chegar às novas 
terras, procurou cultivar um sentimento de indiferença em relação ao seringueiro. Pelo código 
de conduta do migrante, era inconcebível um sujeito trabalhar dentro da mata.” (AMARAL, 
2004, p. 91) 

Entretanto, os próprios migrantes reavaliam o sentimento de indiferença para com os 
seringueiros com o passar do tempo, porque as características dessa região são muito 
singulares. Portanto, era essencial uma adequação ao meio, neste caso da floresta, pois eles não 
sabiam manipular os recursos naturais e não havia estrutura viável para que isso acontecesse. 

Considerações  

Ao descrever as bibliografias relacionadas verificou-se que há uma diversidade de identidades 
ou representações dos “Amazônidas” em Rondônia e que vem constituindo um mosaico 
cultural em todo o espaço geográfico amazônico. 

A migração ocorrida entre os anos de 1970-1980 tem contribuído para que novas identidades 
surjam, seja no imaginário ou no campo simbólico, ao se referir ao indígena por meio dos 
encontros e desencontros culturais. As comunidades ribeirinhas vivenciam, em pleno século 
XXI, as tradições milenares e os seringueiros se adequaram às florestas assimilando as 
experiências indígenas e ribeirinhas. 

 A partir deste retrospecto, a análise que se faz está relacionada à migração, intensificada no 
período indicado, que promoveu mudanças na dinâmica das relações sociais em contato com as 
comunidades tradicionais expondo o migrante a uma encruzilhada: adequar-se ao meio ou 
intervir na natureza. 

 A reprodução de seus costumes nas novas terras é superior ao fato de a adaptação aos moldes 
extrativistas não ter sido aceita, ou seja, os migrantes se consideravam donos do conhecimento 
e impuseram a natureza e aos indígenas perdas irreparáveis. Principalmente, aos ribeirinhos e 
aos seringueiros que lutam pela preservação de suas identidades culturais.  
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Imigração, memória e identidades:  um estudo do caso em 
Rolim de Moura/RO 

 Ronei Militino Silva BUENO56 

A obra de Maria do Socorro Pessoa, Rolim de Moura, um ponto de vista, está calcada 
principalmente sob a ótica de relatos orais e mantém estreita relação com determinada 
memória institucional, dita frequentemente como “oficial”. No referido livro realizou um 
trabalho a partir da memória de migrantes que se estabeleceram na espacialidade que 
posteriormente se constituiria o município de Rolim de Moura/RO, durante a tentativa do 
estado brasileiro de intensificar a colonização da chamada Amazônia Ocidental de forma mais 
intensa, principalmente após a década de 1970.  

Com uma escrita situada entre a poesia e romance57, o que torna sua leitura agradável, cativante 
ao leitor, Maria do Socorro Pessoa construiu uma teia narrativa hábil sedutora. Nela, a autora 
aborda diversos elementos que estariam presentes na memória do município e que em alguma 
medida, serviriam de base à construção de uma história para a cidade.  

Ao pensarmos tal narrativa como um campo de investigação sobre a identidade rondoniense, 
cabe pensar tanto a própria narrativa quanto a audiência dela. Como: o que mobilizou a escrita 
de tal obra? Que necessidades e questões movimentaram a autora no sentido de dedicar-se a 
registrar, escrever e publicar a narrativa da trajetória histórica dos seus patrícios, a qual não 
deixa de ser, também, um tanto sua?  

Nesse sentido, partimos da hipótese segundo a qual a leitura nas partes romantizada e 
heroicizada faz e verbaliza o rolimourense de forma mais específica; e do rondoniense em nível 
mais geral, não se restringe a busca pela construção da ideia de um passado mítico ou grandioso 
para tais sujeitos. Essa narrativa nos parece, atender a duas necessidades fundamentais. 

A primeira é contar, partilhar experiências passadas. Esse é um exercício, uma prática 
recorrente, comum a humanidade desde antanho e que tem sido atualizada e ritualizada sob 
formas, contextos e aspectos diversos, movimentada geralmente pela necessidade que o ser 
humano tem de contar, de socializar, de narrar, mesmo em tempos de individualismo cada vez 
mais acentuado. 

A segunda é propor a contar, a narrar parte da trajetória comum aos sujeitos migrantes a essa 
espacialidade, oriundos de diversos estados do país. A autora parece querer construir laços de 
pertencimento, de comunidade entre eles. Ou seja, constrói e apresenta um projeto de 
identidade as gentes de todos os lugares, agora reunidas sob o gentílico de rolimourenses. 

A publicação da obra em 1988 é sintomática nesse processo: depois de um período marcado por 
movimentação intensa, as levas de migrantes para o sul de Rondônia, a seguir o curso da BR 
364, começavam a cessar. Até então, aos milhares, ano a pós ano, pessoas de diferentes 
localidades do país migravam à Rondônia em busca do sonho do eldorado, do pedaço de chão, 
de um lugar no mundo onde se pudessem chantar uma existência digna. 15 anos passados, o 
antigo Território Federal tornou-se ente federativo. Porém, povoado por gentes de origens 
muito diversas, que já carregavam consigo as identidades espaciais dos seus lugares de 
nascimento, cabia, portanto, enfrentar, buscar respostas a uma pergunta ainda aberta, meio 
incômoda: o que é ser rondoniense? 

Em relação ao tempo de escrita e publicação de suas memórias, Maria do Socorro Pessoa58, 
natural de Granito, estado de Pernambuco, era professora de português, literatura brasileira, 
portuguesa, inglesa e norte-americana e já era o membro n° 40 da casa do poeta de Londrina.  
Com relação próxima a literatura, domina bem a habilidade de combinar palavras e construir 
sentidos para quem se debruça sobre suas cursivas59. Publicou em 1983 livro de crônicas, 
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intitulado “Por trás da Porta”, e em 1988, com a colaboração do senador Ronaldo Aragão, 
publicou o livro intitulado “Rolim de Moura, um ponto de vista”, cuja obra será matéria de 
reflexão neste artigo. 

A obra Rolim de Moura, um ponto de vista, cuja leitura é bastante aprazível, incorpora em 
alguma medida trechos de memórias ditas oficiais, as quais têm sido divulgadas e consumidas, 
sobretudo por meio do ensino regular, em salas de aula da cidade e que em larga medida 
reproduzem a versão segundo a qual o processo de colonização do interior da região 
atualmente correspondente ao sul do estado de Rondônia só teve sua ocupação efetiva a partir 
de 1970. 

Mesmo discorrendo ao longo da obra a respeito de diversos outros processos migratórios que 
ocorreram ao longo da história desta região, desde antes da chegada dos portugueses ao 
continente, a exemplo da passagem de comunidades indígenas na região, a narradora procura 
deixar claro que nos outros momentos da história nos quais ocorreram fluxos de migrantes 
para a região; estes não efetivaram, conforme argumenta, a colonização do território. Tais 
empreitadas tinham caráter comercial, como a procura de “drogas do sertão”, o garimpo de 
pedras preciosas, a extração da borracha e a construção da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré.  

Estes últimos processos, quais sejam, a extração da borracha e a construção da estrada de ferro, 
teriam representado o início da ocupação efetiva do estado quando comparados aos processos 
anteriores. No entanto, a desvalorização do produto, no caso a borracha, também representou a 
diminuição dessa ocupação do espaço. 

A partir dessa argumentação – presente, é importante dizer, que vários outros autores tratam 
da temática – a autora nos leva a entender que o único processo que de fato fora responsável 
pela massiva ocupação dessa espacialidade foi aquele no qual tomaram parte ela e seus 
contemporâneos de migração.  

Ao seguir tal raciocínio, as demais experiências, como por exemplo, a construção da Estrada de 
Ferro Madeira-Mamoré, não obtiveram resultados relevantes quanto a ocupação da região e 
seria responsável “apenas” por formar pequenos núcleos de povoamento, que não significariam 
a “colonização” da região, posto que esta ocupação efetiva só viria com a implantação do 
processo instaurado no fim da década 1960, cujo auge situar-se-ia entre 1975-1985, com o 
projeto direcionado pelo governo militar, a ter em vista o chamado ‘‘desenvolvimento agrícola e 
a implantação e melhoria do sistema de transporte, comunicação e energia, que fora 
responsável pelas construções das rodovias, Belém – Brasília e Cuiabá – Porto Velho, iniciando 
para Rondônia, um progressivo fluxo migratório de colonos procedentes das regiões centro-sul 
e sudeste do país”. (PESSOA, 1988, p. 25). Este processo último, sim, argumenta, seria o real 
responsável pela ocupação e formação do estado de Rondônia.  

Cabe ponderar, no entanto, a exemplo do que enfatiza a autora, que a obra está baseada no 
“diz-que-diz” corrente, o qual dá conta em larga medida dos feitos, personagens ou 
acontecimentos que sobreviveram a memória coletiva (HALWACHS, 2003) dos grupos que se 
construíram e construíram a cidade memorada, tornando tais feitos e sujeitos lugares visitados 
e revisitados constantemente por essas narrativas, ao  ponto de se identificarem, construírem 
laços de pertencimento, se reconhecerem nessas memórias públicas e publicadas.   

Elementos como esses acarretam na elaboração de um texto muitas vezes romantizado, e até 
mesmo contraditório em alguns trechos, demonstrando uma aproximação afetiva dos 
personagens envolvidos na sua trama narrativa e até pelo estado, tomado como um ente 
representativo da coletividade e identidade rondoniense. Em determinadas situações, isto 
parece plasmar e acentuar o jogo nem sempre harmonioso das relações de poder, dos jogos de 
interesses que envolvem os sujeitos e os grupos que se fomentam por meio dessas relações.  

Em suas primeiras linhas apresenta introdução bem elaborada, cuja intenção parece ser a de 
valorizar uma história de caráter mais regional, ainda que não desvalorize a construção 
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histórica nacional; antes, por meio do recorte local/regional, procura organizar sua narrativa, 
de forma que ela se encaixe na história tida ou entendida como nacional. 

 Dando prosseguimento a estratégia de construção da narrativa, a autora comenta a respeito da 
variedade étnica cultural, existente na nação, de forma a indicar assim o grande campo de 
estudos que um país possibilitaria investigar. Passa a apresentar dessa maneira uma 
contextualização que remete o leitor a pensar sobre cada estado, com suas características 
próprias, distintas dos demais entes federativos que compõem a nação. Neste caso, a pergunta 
subjacente cuja resposta procura ensejar, parece ser: dentro desse rico quadro étnico e cultural 
que compõe a nação brasileira, qual seria a característica ou contribuição do estado de 
Rondônia ao Brasil? 

Ao procurar estabelecer ou pontuar elementos que supostamente distinguiriam Rondônia dos 
demais ente federativos, a autora acaba por naturalizar representações ou identidades 
construídas para determinadas espacialidades, sem atentar para a correlação de forças e as 
relações de poder que esses projetos encampam. Qual seja, as identidades construídas para 
aqueles estados, é preciso não perder isso de vista, pois,  podem ter se tornado hegemônicas em 
determinado contexto, no qual um dos projetos identitários em disputa se sobrepôs sobre os 
demais. Todavia, isso não indica que essas sejam identidades homogêneas ou que a disputa por 
representação entre os grupos que tem determinada espacialidade como referência tenha 
cessado. Essas disputas estão amarradas ao passado. Mas não somente. Elas sobrevivem e são 
reatualizadas no presente. E tendem a continuar sendo dessa forma. 

Assim, a percepção do que seja o paulista, o carioca, o gaúcho, o mineiro, o baiano, o 
paraibano, o cearense, o rondoniense... passa por disputas de projetos de poder nem sempre 
evidentes a priori. Esta é uma questão que a autora desconsidera, em larga medida, ao tomar a 
ideia de diversidade cultural de maneira um tanto romantizada, algo que mais naturaliza do que 
problematiza essas experiências. 

Cabe destacar, contudo, que não é intenção da autora construir percepção mais reflexiva a 
respeito desse processo. Pelo contrário. Ela parece desejar com sua escrita, tecer o fio da meada 
que conferiria, por sua vez, uma cara, uma identidade ao rondoniense. Isso pode ser percebido 
em trechos como o seguinte: “Há muito a dizer sobre um Estado, especialmente quando ele se 
torna o afluxo de culturas diversas, quando ele se localiza geograficamente diferente dos demais 
dentro do país.” (PESSOA, 1988, p.13). 

Não deixa de ser curiosa e polissêmica a estratégia narrativa da qual lança mão Maria do 
Socorro Pessoa (1988) para mapear o que seria o perfil, a identidade do rondoniense. Primeiro 
considera as identidades dos outros estados como algo já dado ou consolidado. Essa percepção 
desconsidera tanto as disputas passadas quanto aquelas observadas ainda no presente, no que se 
refere ao processo de construção de tais identidades, como se elas não tivessem também 
estabelecido diálogos e trocas com várias culturas em seus contextos de formação e 
consolidação. Em segundo, esses sujeitos vários, de lugares distintos, são colocados em contato 
e diálogo numa outra espacialidade e dessa aparente diversidade e heterogeneidade, nasceria o 
rondoniense homogêneo, capaz, portanto, de apresentar-se também em suas especificidades 
frente ao cenário nacional.  

Tal desejo ou intento de afirmar a capacidade, a especificidade, a contribuição do rondoniense 
frente ao cenário nacional é perceptível em suas últimas linhas, quando diz: “Que não sejamos 
participantes apenas como membros da História das Civilizações, mas sim, como atuantes da 
História Natural.” (PESSOA, 1988, p.90).  

Neste e noutros trechos se desenham relatos sobre os migrantes que se estabeleceram no estado, 
no qual eles figuram e assumem em certos momentos da narrativa a forma “heroicizada” de 
quem adentrou em uma terra de perigos, inexplorada, e se sobressaiu, tornou-se vitorioso sobre 
a natureza, mostrada, não por acaso, como algo que se deveria ser superado. 
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Neste ponto, não cabe e nem é interesse dessa investigação questionar os efeitos ou a ideia de 
heroísmo presente nessas memórias; busca-se antes compreender a importância delas ao 
estabelecimento de uma memória coletiva, que mapeia e pretende construir uma identidade 
para Rondônia a partir desses elementos. 

Pondera, todavia, que se num primeiro momento o desmatamento foi necessário para que os 
migrantes pudessem se estabelecer na região; depois tal prática se transformou no causador de 
diversos problemas: “A derrubada, sem qualquer preconceito, está tornando o clima árido, 
seco, infrutífero” (PESSOA, 1988, p.14). 

Se o desafio de vencer a natureza era apresentado como um dos feitos desses migrantes até 
determinado momento da narrativa; em outro contexto é explorado a imagem dessa natureza 
como algo exuberante, que conferia beleza única ao estado. 

Elaborada sob a ótica de relatos orais, o livro de memórias apresenta contradições bem comuns 
do “diz-que-diz” popular, num contexto em que se formam ainda as primeiras narrativas 
sínteses sobre o estado. Nesse sentido, se é perceptível algumas experiências narradas que 
constroem uma memória comum, identificam-se também deslocamentos e distanciamentos 
entre eles. 

Os relatos orais carregam consigo a enunciação da formação e experiência de cada indivíduo, os 
quais veem, percebem, a formação urbana do estado de formas distintas, as quais irão variar, 
por exemplo, os motivos que os levaram a se deslocar para o estado, o período e a forma como 
conseguiram se fixar na região, deixando a condição de migrante.  

Convém observarmos que devido ao processo acelerado de migração ao estado, foram 
vivenciadas situações distintas, mesmo por indivíduos que chegaram a região em períodos não 
muito distantes uns dos outros, pois devido ao grande fluxo de migrantes, a quantidade de 
terras não fora suficiente, fazendo com que diversas famílias esperassem por longo tempo, para 
que pudessem finalmente tomar posse de seus lotes de terra. Em alguns casos, chegaram a 
existir conflitos de terras que se repetiram durante boa parte do processo de colonização. Este 
fato fez com que o INCRA delimitasse, segundo ela, novos lotes de terra a serem distribuídos, 
criando novos assentamentos, e a partir do início de 1975, “lançou o projeto Rolim de Moura, 
com cerca de 3.200 lotes rurais, onde passou a assentar as primeiras famílias” (PESSOA, 1988, 
p.28). 

Com esse exercício de recorte espacial a autora delimita e circunscreve sua narrativa com vista a 
dar conta do processo de formação de Rolim de Moura. Constrói seu ponto de vista a partir de 
materiais didáticos e examinando diversos materiais (fontes documentais) que tratassem ou 
relatassem algo sobre a história do município. Explorou elementos do passado e do presente, 
como os motivos que levaram a escolha do nome do município, até chegar ao tempo presente 
da obra, quando trata de temas diversos, a exemplo de questões políticas, como eleições de 
deputados e governadores. Ao abordar esses processos eleitorais, intenta levar o leitor a 
perceber suposta importância ou centralidade desse município frente ao estado. 

 Nas primeiras páginas destinadas ao município, elementos como fauna, flora e geografia são 
apresentados de forma em geral, sem que se aprofunde sobre cada tema, passando rapidamente 
a relatar o rápido “progresso” do município, que segundo a autora, levou o então governante 
Jorge Teixeira a elaborar diversos programas de saúde e educação e a instaurar uma prefeitura 
na referida espacialidade, criando o município de Rolim de Moura em 5 de agosto de 1983. 

Apresenta estes “fatos”, ressalta, com base em documentos oficiais a história do município. 
Entretanto, conforme já fora mencionado, não é interesse da autora incluir apenas a versão ou o 
ponto de vista institucional, do poder estabelecido, dos “discursos oficiais” oriundos dos 
representantes do estado ou das forças que disputavam o cenário político da época. Há um 
claro e sincero interesse dela em apresentar também o discurso, o ponto de vista do migrante 
ordinário60, observando os diversos motivos que levaram o indivíduo a vir à região.   
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O migrante ao deixar seu lugar de origem, pondera, o faz por diversos motivos, no entanto na 
maioria dos casos, conforme relatado à autora pelos sujeitos que entrevistou, o fizeram pelo 
desejo de melhorar sua condição financeira, “e o sul do Brasil superlotando-se e a esperança, 
então, estava contida, ainda nesta parte do norte.” (PESSOA, 1988 p. 65). 

Como fica claro no trecho acima, Maria do Socorro Pessoa entende que a força que movia 
aqueles indivíduos era a “esperança” e a notícia então corrente no país de que vários lotes de 
terra seriam distribuídos a agricultores, na condição de não possuírem ainda lotes de terra, 
alimentou a esperança e o desejo de conquistá-las.  

Conforme relata, os migrantes interessados eram submetidos a determinadas condições 
preestabelecidas pelos agentes do estado, como por exemplo, a necessidade de derrubada da 
“mata”, de forma que se viam obrigados a trabalhar e apresentar o quanto antes os frutos 
nascentes das terras que lhes foram cedidas. No entanto, Maria do Socorro Pessoa traz 
exemplos de indivíduos que vieram menos na intenção de garantirem a posse de terras e mais 
na “esperança” de atuarem no setor de serviços, conseguindo empregos como o de motorista, 
na construção civil, abrindo comércios, etc. atividades estas que já realizavam em sua região de 
origem e que por vezes não encontravam espaço para se estabelecerem e viam em uma região 
teoricamente em formação, a oportunidade de se estabilizarem. Convém observarmos que o 
contrário também se observou e indivíduos que não conseguiram exercer sua profissão, 
acabaram por se apegar ao que era possível para prover seu sustento em um local desconhecido. 

   Outro elemento encontrado nas falas dos migrantes, e apontado pela autora, é a saudade, não 
de sua terra de forma propriamente dita, mas dos costumes, comidas, do clima, parentes e 
amigos, das relações de sociabilidade que ficaram “perdidas” nas distâncias temporal e espacial 
que os separavam.  

O indivíduo migrante recém-chegado, conforme a narrativa apresentada por Maria do Socorro 
Pessoa, parece se reconhecer ou se distanciar entre os sujeitos cuja experiência lhe é comum. 
Isso é perceptível através dos diálogos narrados que segundo a autora, eram estabelecidos entre 
os que já estavam na “nova terra” e os que nela chegavam. 

 Esses migrantes ordinários por sua vez, constroem relações entre si, mas não somente: 
estabelecem relações afetivas com a fauna e a flora, procuram se adaptar à nova realidade, 
inserindo também em suas vivências na “terra nova” elementos da região de origem, tendo em 
vista as suas regiões, eles carregam consigo, em suas memórias, “animais e plantas, aliados 
tácitos na luta pela sobrevivência em terras estranhas” (CUNHA, et al.,2007,p.85), elementos 
estes que lhe são familiares e que procuram reproduzir na “nova terra” experiências próximas 
aquilo que realizavam em seu local de origem. 

Considerações Finais 

Em que pese a mutabilidade da memória ser uma questão recorrente ao exercício de lembrar e 
esquecer, ela, a memória é, a exemplo do que considera Michel Pollak (1992, p.204) “um 
elemento constituinte do sentimento de identidade” e por meio do seu enquadramento, 
constrói referências, torna-se ponto e lugar de ancoragem, constrói a noção de pertencimento 
que faz o sujeito sentir-se membro de uma comunidade.  

Ao tornar matéria escrita e pública, qual seja, ao conferir materialidade – transformar em livro 
- a memória que por natureza é mutável, escorregadia, fugidia; Maria do Socorro Pessoa deu 
um passo importante, apresentou um projeto rumo a empreitada que se colocava como desafio 
em seu contexto de produção: responder o que é era ser rondoniense e de que forma os sujeitos 
que migraram para Rolim de Moura contribuíram em tal projeto. 

Mas a narrativa ensejada não deve ser reduzida a um ponto de vista da autora: ao juntar relatos 
de vários sujeitos, de lugares sociais diversos, do homem ordinário às personagens de relevo no 
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cenário político municipal e estadual. Maria do Socorro Pessoa parecia querer compreender e 
conferir alguma coerência ao mosaico heterogêneo que se apresentava no estado. Assim, à 
pergunta sobre o que seria o rondoniense, oferece como resposta, leitura, algo peculiar, singular 
do processo que parece ter por finalidade aparar arestas, contemporizar divergências e 
fomentar o consenso: o rondoniense era a mistura de todos os brasis e esta seria sua maior 
riqueza e, portanto, a melhor síntese da brasilidade. 
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Memórias do Massacre de Corumbiara:  a luta pelo direito a 
função social  da terra 

Solange Gonçalves da FONSECA*   

Introdução 

O denominado “Massacre de Corumbiara” foi um conflito entre camponeses sem terra, polícia 
militar e “capangas” de fazendeiros, travado na madrugada do dia 09 de agosto de 1995, 
durante a reintegração de posse da fazenda Santa Elina. Esse conflito agrário marcou a história 
da luta pela terra em Rondônia, pois, a partir da divulgação das mortes, torturas e crueldades, 
cometidas pelo Estado, através da Polícia Militar, financiada pelos fazendeiros, a sociedade 
passou a questionar o Estado e a Justiça sobre, o direito dos cidadãos a propriedade da terra. 

Assim, esse trabalho tem como objetivo analisar o Massacre de Corumbiara, a partir da 
memória de Dona Alzira, uma trabalhadora rural, sem-terra que, sobreviveu ao Massacre dos 
camponeses de Corumbiara e escreveu um diário sobre, a importância da terra para o 
camponês. A partir desse diário foi possível problematizar sobre os conflitos pela posse da terra 
na região, assim como sobre a função social da terra. As perguntas que ficam são as seguintes: 
Qual é a função social da terra no Estado de Rondônia? Manter a comunidade tradicional e os 
migrantes que, acostumados ao direito consuetudinário, migraram para a região em busca de 
terra para a colheita, sobre o regime de posse, ou expulsá-los das terras, forçando-os a 
proletarização e/ou ao êxodo rural? 

A memória faz parte da identidade que está em constante construção. A disputa de memória é a 
dinâmica da construção da identidade. No diário de Dona Alzira, a memória é dinâmica, ela 
constrói a identidade camponesa, já em disputa com a memória hegemônica oficial do Estado, 
que esconde a disputa pela terra. Tal disputa é percebida, quando, ela escreve a versão do 
Massacre, contrariando o inquérito do Ministério Público do Estado de Rondônia. Enquanto os 
movimentos sociais do campo travavam uma disputa ideológica, em torno da Reforma Agrária, 
o diário da memória camponesa, demonstra que, o costume de tomar posse e migrar, já está 
consolidado na cultura camponesa. Tal fato pode ser observado, quando no diário, Dona 
Alzira, relata a conquista da terra, pelos sobreviventes do massacre, no Município de 
Theobroma. 

Rondônia, é um caldeirão cultural, não possui uma identidade hegemônica, porém, o Estado 
construiu uma identidade oficial que, oculta os conflitos sociais, e ambientais, provocados pelos 
projetos de colonização oficiais, impostos pela ditadura militar. O Massacre de Corumbiara, 
ocorrido em 1995, rompe com a identidade oficial hegemônica, quando torna público, a 
injustiça social, provocada pelos conflitos agrários. O diário de Dona Alzira, traz a memória dos 
povos tradicionais e migrantes; suplantada pela antiga elite agrária; pela memória oficial. Tal 
disputa não se encerra com a morte da autora, pois, sua vida e o que escreveu, são legados dessa 
memória, divulgada pelos movimentos populares. 

Os movimentos sociais do campo, surgidos em Santa Elina, denominados: Movimento 
Camponês Corumbiara, MCC e Liga dos Camponeses Pobres de Rondônia, LCP, defendem um 
modelo de política e ideológica de Reforma Agrária para Rondônia. Enquanto isso, os 
camponeses, continuam suas práticas, de trabalhar na terra, vender o trabalho, migrar. Tal 
atitude leva-nos a questionar até que ponto as Leis influenciam os Costumes e vice-versa. A 
evolução das Leis brasileiras que regulamentou e administrou a ocupação do território 
nacional, segundo alguns juristas, não miscigenou com os costumes de posse, da maioria do 
povo brasileiro, porém, ainda resta-nos entender, como o Estado e a justiça; principalmente 
durante a ocupação da Amazônia, regidos pelo Estatuto da Terra, conciliaram os interesses 
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capitalistas dos projetos de colonização oficial e o costume de comunidades tradicionais e 
migrantes? 

A base dessa análise reflexiva, além da consulta de tese, dissertação e do Inquérito do Ministério 
Público do Estado, e da CPI da grilagem de terras na Amazônia, se fundamenta no diário de 
Dona Alzira que possibilitou, através do viés metodológico, a análise da cultura, memória e 
identidade, encontrar elementos expressos na narrativa da autora, os quais ao contrapor o 
inquérito, produzido pelo Ministério Público de Rondônia, vão delinear as fronteiras dessa 
disputa. 

Construção da identidade e memória da sociedade Amazônica 

  O homem Amazônico, estereotipado pela construção do imaginário Europeu e Indiano, foi, 
desde os primórdios, incompreendido pelo olhar forâneo. Fato que levou pesquisadores e 
governos a compreendê-los como seres dominados pela natureza. Entender o homem 
Amazônico e a produção de sua cultural material e imaterial, como atrasada e pobre, em relação 
ao progresso da economia capitalista e industrial global, justificou a interferência no seu modo 
de produção. Essa interferência provocou o desarranjo na cultura local, observada até os dias 
atuais. Para tanto, pesquisas atuais observam que, tal visão é paradoxal.  

Loureiro61 entende que, a cultura Amazônica é a condição do homem que, vive em meio à 
natureza, adaptado ao ritmo dela, sem dominá-la. Essa cultura amazônica é dissonante em 
relação ao desenvolvimento social brasileiro e da América Latina, pois, na Amazônia, o homem 
está socializado pelo isolamento homem/natureza, ambos em união comunitária. Para ele, os 
índios, caboclos e posseiros são herdeiros dessa cultura. Os índios pela sua presença e influência 
marcante e os caboclos e posseiros pelo binômio, cidade versus campo. Observa-se que a 
cultura cabocla depende da relação com o ambiente natural para adquirir e dar significado a sua 
existência. Para além da destruição da natureza, provocada pelo progresso global, o que se 
reclama, é a violenta entrada do capitalismo que, impedem essas culturas de fazerem suas trocas 
simbólicas, fato que, mutila e destrói.  

A cultura cabocla é composta, em grande parte, de tribos indígenas, e é aí, onde se verifica tal 
destruição. Corumbiara, onde foram massacrados os camponeses, também foi palco do 
extermínio, da cultura indígena. Esse território era habitado pelos povos Kanoê’s e akunti’su, 
que vinham sendo dizimados, desde os primeiros processos colonizadores. Em consequência da 
colonização dirigida oficial do governo militar na década de 1970, várias empresas 
agropecuárias se estabeleceram na região. Para não caracterizar as terras, como indígenas, os 
fazendeiros e o governo, fizeram várias manobras escondendo, dessa forma, a história desse 
povo. 

Essas tribos isoladas de Corumbiara originaram dois trabalhos importantes: um documentário, 
o Massacre dos Índios isolados da região de Corumbiara, do diretor cinematográfico, Vincent 
Carelli, de 2009 e o livro escrito pelo jornalista americano Monte Reel, na obra, intitulada The 
Last of the Tribe: The Epic Quest to Save a Lone Man in the Amazon62, que foi lançada em 2010 
pela editora Somom and Shuster. Os direitos cinematográficos do livro foram comprados por 
uma produtora de Hollywood e em 2011 foi divulgado que um filme estaria em processo de 
pré-produção, com seu roteiro em fase de finalização. A venda da história dos índios isolados, 
para a mídia mundial, expõe o modo de vida dos nativos, diante do mundo civilizado do 
colonizador que, pode reforçar os preconceitos, ridicularizando novamente sua cultura. 

A demarcação do território das tribos isoladas de Corumbiara está sob litígio 63. A despeito da 
recomendação dos antropólogos, o Estado chega sempre a posteriori, a invasão de seu 
território. O governo titulou as terras e fez um assentamento dentro do território, da reserva 
Omerê.  
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Quando a FUNAI interditou pela primeira vez, a Reserva Omerê em 1986, o território indígena 
tinha uma área de 62 mil e 900 hectares. Em 1995, quando o documentário de Vincent Carrelli, 
provou a existência dos Kanoê, a FUNAI pediu a interdição da área de 51 mil e 100 hectares. 
Em abril do ano 2000 foi apresentada a proposta de interdição de apenas 26 mil hectares, para a 
criação da reserva Omerê. A diminuição gradativa da área da reserva indígena; 62 mil hectares 
para 26 mil hectares; é uma ameaça à sobrevivência dessas tribos indígenas.   

Para Martins 64, os conflitos agrários na Amazônia, são resultado da expansão do estágio em 
que o capitalismo se encontra no Brasil. O espectro essencial desse estágio é a multiplicidade da 
fronteira; grupos históricos (con) vivendo em espaços onde há tempos históricos diferentes e 
diferenciadores; nesse campo como em qualquer outro, ocorrem às disputas de poder que, são 
possíveis em função da correlação de forças que se estabelece num contexto concorrencial 
capitalista. À medida que os conflitos se extinguem, extinguem-se também a fronteira e o 
capital se estabelece. Para ele, “A fronteira tem um caráter litúrgico e sacrifical, porque nela o 
outro é degradado, para desse modo, viabilizar a existência de quem o domina, subjuga e 
explora. [...] é na fronteira que encontramos o humano no seu limite histórico”. A resistência 
dos Kanoê’s e a fuga desesperada do “Índio do buraco” demonstram que, o capitalismo ainda 
não se estabeleceu definitivamente na região. O que trás esperança que, a Amazônia, possa 
entrar para a pós-modernidade, apondo aos limites da lógica do lucro capitalista, a lógica da 
cultura.  

A lógica dos conflitos agrários 

A região de Corumbiara retrata, a sobreposição das Leis sobre os costumes, o que provocou 
vários conflitos. Com o projeto de colonização, da ditadura militar, chegou à frente de 
expansão; geralmente formada por migrantes, que viviam sobre o regime de posse, exploravam 
economicamente o local através do extrativismo, que às vezes, entrava em disputa com as 
comunidades indígenas. Na década de 1970, chegou à frente pioneira, que expulsou e/ou matou 
os índios e posseiros, se apropriando de suas terras.  

Apesar da ação do posseiro facilitar a grilagem de terra. Martins 65 entende que, ele também é 
uma vítima do processo, e não um grileiro. O posseiro é por razões históricas o invasor das 
terras tribais, é o posseiro que, tradicionalmente vive na fronteira da sociedade nacional, no 
limiar do mundo tribal. É ele o “branco” do mundo dos “brancos” que avança sobre as terras 
indígenas com frequência na história brasileira. Ele entra nas terras tribais, se apropriando de 
territórios indígenas. A posse não é documentada, podendo ser questionada pelos 
latifundiários, sendo que para adquiri-las basta pagar o direito de posse ou expulsá-los.  

O conflito entre índios e posseiros não tem, exatamente o mesmo sentido que tem um conflito 
entre grandes empresas. Porque o posseiro é produto da contradição do capitalismo. Ele não 
entende a lógica do capitalismo, mas o capitalismo entende a lógica dele. Para ele o que tem 
valor é o serviço que ele produziu na terra. Esse serviço pode ser pago com indenização. Ele 
aceita a lógica do capitalismo enquanto o índio não, porque para o Índio é na terra que se 
baseia a organização tribal. No documentário, de Carelli, as denúncias do massacre das tribos 
de Corumbiara, sempre partem de pistoleiros, pagos por fazendeiros. Não existe denúncia de 
massacre de índios por posseiros.  

Na década de 1970, os posseiros de Corumbiara foram expulsos do seu território, porque suas 
terras foram leiloadas pelo governo federal, para a implantação de um projeto agropecuário. 
Apesar de terem conquistado uma área de regularização fundiária destinada ao assentamento 
destes posseiros, no Município de Chupinguaia, eles perderam a sua área de origem de posse.  

A forma injusta e violenta, com que o capitalismo entrou em Corumbiara e desalojou os povos 
tradicionais, gerou os reclamos, sobre a legalidade da propriedade da terra. Na década de 1970, 
foram leiloados lotes de 2000 hectares para as empresas agropecuárias, enquanto á área de 
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regularização fundiária, do posseiro era de apenas 250 hectares. A fazenda Santa Elina; ocupada 
pelos sem terra que foram massacrados e expulsos; era constituída de oito lotes de 2000 hectares 
que correspondia a 16.000 hectares. Para Martins, o espanto não é pela novidade da coisa, nem 
pelo tamanho. É pela forma, pela própria essência do que aconteceu, ou seja, pela propriedade 
capitalista de terra que começa a chegar ali.  

A luta pelo direito a propriedade se conformou com a criação do assentamento Adriana, onde 
foi distribuído terras para algumas famílias, que estavam acampadas. A demanda das famílias 
que, aguardavam um lote de terra, era muito maior do que o assentamento feito pelo governo. 
As famílias que não foram contempladas, no projeto de assentamento Adriana, deram início a 
luta pela reapropriação de posse da fazenda Santa Elina. A luta dessas famílias foi interrompida, 
na madrugada do dia 09 de agosto de 1995, quando a polícia invadiu o acampamento. Nesse 
conflito 11 pessoas morreram, dezenas desapareceram e mais de 250 pessoas foram torturadas 
durante 24 horas.  

O massacre dos camponeses de Corumbiara 

Dona Alzira conta que, no dia 14 de julho de 1995, após a mobilização independente, de coleta 
de alimentos, no Município de Corumbiara e região, os camponeses sem terra, entraram na 
fazenda Santa Elina, onde acamparam com o objetivo de conquistarem, juntos, um pedaço de 
terra. O inquérito, produzido pelo Ministério público, diz que, os lavradores foram induzidos e 
ludibriados a fazerem a invasão. 

Tudo começa assim, uns mobiliza outros, não tem essa de líder como os latifúndios; chama 
Joaquim, Manuel; vamos sair pelas linhas zero cinco e três lixo João e Antônio vai para a quatro 
lixo linha dois e zero dois Maria Jandira vai para Guaraju, Rondolândia e Vitória da União; 
Raimundo fica em Corumbiara e todos combinam encontrar na fazenda, e quando e no dia 
marcado no dia 14 de julho de 1.995, acontece a ocupação, cada pessoa que chega no 
acampamento traz arroz e feijão; e entrega na cantina, um barracão muito grande perto dele 
existe uma farmácia bem organizada, a união é completa o objetivo é a terra é o pensamento de 
todos. (Dona Alzira). 

Como o fazendeiro ameaçava constantemente os sem terra, eles criaram uma equipe de 
segurança. A equipe de segurança era formada pelos homens e mulheres sem terra, que faziam 
vigília diurna e noturna no acampamento. Apesar das ameaças, o acampamento seguia a rotina 
normal, com as assembleias para repasse de informações. Na esperança de conquistar seus 
objetivos, estavam animados e alegres. Para o Ministério Público, havia um grupo de 40 
guerrilheiros, fazendo a segurança.    

E o tempo passa e começa a perseguição; jagunços querendo invadir o acampamento, homens e 
mulheres do campo são pessoas organizadas nós, jamais vamos dormir nada de segurança, nós 
mesmos somos a segurança, uns olha os outros, todos contribui para que nada dê errado, tudo 
tem horário, sempre tem nossas assembleias, para nossos informes, muita animação dos 
companheiros e companheiras, nada nos faz ficar tristes. (Dona Alzira). 

No dia 18 de julho, o juiz da Comarca de Colorado do Oeste, expediu uma ordem judicial 
pedindo a reintegração de posse. A reintegração de posse não foi cumprida por que os 
camponeses reagiram ao despejo. Na certeza de que a situação da fazenda era questionável, os 
sem terra, travaram uma batalha estratégica contra os pistoleiros e a polícia militar, resistindo 
ao despejo. O que Martins66, chama de batalhas. 

A justiça decidiu pela reintegração de posse dia 19 de julho, no mesmo dia, às nove horas da 
manhã, o Capitão e os soldados já estavam no acampamento para fazer o despejo das famílias. 
Tal fato revela que o Estado, a justiça e a polícia, estão a serviço exclusivo do latifúndio. A 
decisão judicial foi baseada na opinião pessoal, já que, a jurisdição legal, pedia a recuperação da 
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fazenda pelo INCRA, o que dependeria de averiguação, das condições em que se encontravam 
as terras, de acordo com o contrato do leilão e do cumprimento da função social da 
propriedade, fato que não ocorreu.  

No dia 31 de julho, o presidente do Instituto de Terras de Rondônia (ITRON), e alguns 
parlamentares, se reuniram com os camponeses e fizeram um acordo. O ITERON iria negociar 
uma área de 500 hectares de terra, para que os camponeses fizessem uma roça comunitária, e 
desocupassem a fazenda. Esse acordo, dando direito aos camponeses de fazer uma roça 
comunitária, na própria fazenda, era a demonstração de que a situação da fazenda era irregular, 
e que dependeria de uma batalha judicial.  

No dia 08 de agosto; antes de cumprir o acordo; a polícia chegou próximo da fazenda Santa 
Elina, se instalou no campo de futebol do assentamento Adriana, os sem terra preparavam a 
mesma estratégia de defesa. Quando a polícia apareceu eles agiram da mesma forma da última 
vez. A polícia recuou. A imprensa estava acompanhando toda a movimentação da reintegração 
de posse da fazenda Santa Elina. Nesse dia a imprensa entrevistou alguns camponeses e o 
capitão. O capitão disse que, daria uma trégua de 48 a 72 horas, antes de cumprir o mandato de 
reintegração de posse.  

Por volta das 10h30min. a policia chegou... Era no dia 08... Nós não deixamos eles se encostar no 
acampamento... A gente cantou de mãos dadas... Aí eles se afastaram... A gente molhou o barro 
do rio pra se eles fossem descer eles caíssem... A gente estava com pedaços de paus... Toda a 
molecada estava com estilingue... A gente foi almoçar eram 4 horas da tarde. (Dona Alzira) 67.  

Na madrugada do dia 09 de agosto, a polícia invadiu o acampamento, Dona Alzira a compara 
com uma guerra, um filme de “bang-bang”, ou de terror. Ela disse que, eram três horas da 
manhã quando a polícia entrou no acampamento, houve gritos e um clarão na mata provocado 
por fogo, tiros e bombas. As mães tentaram proteger os filhos. A tentativa era, salvar os bebês 
da inalação da fumaça, das bombas de gás lacrimogêneo com vinagre, algo que deu errado, pois 
os bebês morreram por causa das bombas de gás que, ela chama de “névoa do mês de agosto”. 
Crianças perdidas dos pais tentavam encontrá-los apavorados. A polícia se divertiu com o 
sofrimento alheio. Eram muitos policiais, pois a derrubada ficou escura, por causa da cor escura 
da farda da polícia. Ela pedia a Deus que amanhecesse. O anunciado do fazendeiro se cumpriu, 
a polícia cumpriu o que o latifúndio projetou.  

Às três horas da manha começa a grande chacina, gritos horrível, clarão na mata, fogo, tiros, 
bombas de gás, só se via mães com nenês nos braços gritando: Jesus tem misericórdia dos meus 
filhos. Pessoas correndo de um lado para outro com lenços ensopado de vinagre socorrendo 
criancinhas, meninos e meninas apavorados gritando os pais e o ratatata das metralhadoras cada 
vez mais aproximando, parecia um filme de bang bang ou mesmo de terror. Todos apavorados, 
e parecia que os policiais se divertiam com tudo aquilo sem ter compaixão com os inocentes. 
Criancinhas de dois e três meses que morreram depois, fumaça branca junto com a névoa do 
mês de agosto. Eu pedi a Deus que clareasse para que nos pudesse enxergar alguma coisa. 
Companheiros e companheiras, parecia um cenário de guerra. Logo amanheceu e podia ver a 
sessenta metros a policia do batalhão de choque de Porto Velho, quando olhei do lado onde 
tínhamos feito uma derrubada, estava escuro de policiais invadindo o acampamento. (Dona 
Alzira). 

A estratégia de um bombardeio noturno se cumpriu e a prova estava nos jagunços infiltrados 
no meio dos policiais que começaram a atirar na polícia. O que ela denuncia não é a apenas a 
polícia, é o poder do latifúndio. Que em Rondônia pode até se infiltrar no meio da polícia para 
expulsar os sem terra.  

Roupas, policiais vestindo uniforme azul claro que não muito combinava com as cores dos 
outros uniformes, com botina k-chute, começaram a atirar no batalhão de choque, para dizer 
que éramos nós, até que acertaram um deles, um policial encapuzado mandou abrir fogo nos 
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jagunços estes se afastaram para o outro lado do acampamento (...). Diminuíram os policiais, eu 
queria saber o porquê aqueles homens vestidos de soldados falsos tinham desaparecido 
rapidamente. Chegando ao campinho do assentamento Adriana lá tinha policia, encapuzado. 
(Dona Alzira).  

A descrição da tortura, só poderia ser feita por alguém do próprio grupo de sem terra. O diário 
denuncia as várias formas. Nessa descrição ela lembra que destruíram os alimentos, e os 
botijões de gás explodiram e quase mataram uma criança.  

A coisa foi feia na cantina, furaram os tachos com machado, já tinha feijão cozido, arroz 
derramou tudo, banha óleo, começou a queimar o barraco, um botijão explodiu quase mata um 
menino. (Dona Alzira).  

As bolsas com documentos, cigarros e dinheiro foram levadas pelos policiais que, roubaram o 
dinheiro e os cigarros, e queimaram o resto em uma fogueira. A partir daquele momento eles 
não tinham mais nada, como ela lamenta em outra parte. “Barbaridade; nossos documentos, 
roupas foram queimados”. Aqui não importa se foram os seguranças que apreenderam os 
documentos dos sem terra, como o promotor denunciou, pois a polícia queimou tudo.  

Dava pra ver eles nos extorquindo, catando maços de cigarros, dinheiro, uns iam aos barracos 
trazia as bolsas eles despejava e caçava dinheiro e jogava a bolsa no fogo. (Dona Alzira). 

O estado de insanidade da polícia ao cometer os assassinatos e torturas eram tão bárbaros que 
ela diz que, eles pareciam estar drogados.  A polícia fez questão de dizer que é de Rondônia. 
Assinalando que em Rondônia, não se cumpre a Lei. O pobre não tem direito à terra. Que 
Rondônia será esta? A Rondônia do poder político estabelecido, da memória hegemônica e 
oficial? Ou da sociedade civil organizada, que luta pelo direito a função social da terra? Os atos 
de barbárie revelam não uma Rondônia, mas uma Lei, que separa de um lado, o latifúndio, o 
Estado e a justiça, e de outro, os camponeses, aqueles que dependem da terra para viver.  

Os policiais pareciam drogados, pegavam o moto serra matavam companheiro partido suas 
cabeças os miolos mexendo, cortava ele da guela até o umbigo e gritava: Aqui e policia de 
Rondônia. Juntava de dois e amarravam quatro homens neles amarrados, e falavam: quer terra 
porcos? coma ai. E metia o rosto dos coitados no chão. Davam chute no rosto que abria buraco 
nos companheiros. (...) Pegaram o Felipão, o colocaram no chão parecia que estava batendo 
feijão, o coitado até hoje quase não pode trabalhar no sol quente. (Dona Alzira). 

Dona Alzira, ainda tenta mostrar aos policiais que não existe diferença entre trabalhadores, 
tentando formar uma consciência de classe, como aprendeu no movimento. Pois os dois são 
explorados. Ela mostra também a interdependência entre o campo e a cidade. Apontando a 
saída ideológica e política, que é a união dos camponeses e operários. Discurso que não 
convenceu e talvez não convença a polícia do Estado.  

Amigos policiais, para que tanta perseguição? Nós somos pequenos agricultores, fracos mais 
honestos, olhe sua mesa no almoço o feijão arroz óleo e tempero, quanto sol e chuva levamos 
nas costas, suor derramado e vocês ai com suas maldades protegendo, protegendo a burguesia, 
vocês vivem deste misero salário que o governo paga salário de fome. (Dona Alzira). 

As torturas contra mulheres e crianças foram violentas. As mulheres foram obrigadas a seguir 
os policiais, foram espancadas, xingadas e humilhadas. Lembrando as vítimas do nazismo, nos 
campos de concentração. As crianças, indefesas, assistiram seus pais serem torturados e mortos. 
As mulheres temiam que, se saíssem da cena do crime, seus companheiros morreriam.  

As crianças gritavam não bata no meu pai pelo amor de Deus. Sangue dentro do acampamento 
parecia água no chão. (...) Começaram falando: Temos que sair com elas, a ai gritou: Vamos 
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fazer fila. Barbaridade nossos documentos, roupas foram queimados. Diziam: e saiam logo, 
rápido se não perdemos a paciência. Aquela enorme fila de mulheres e crianças ia saindo. Pensei 
logo, eles vão matar todos os homens que ficar, porque só se ouvia tiros. (...) Por causa das 
crianças pequenas, eles concordaram só que eles ficaram carimbando, falta de capacidade desses 
homens carimbar mulher, onde já se viu, ai elas foram também para a igreja, lá existe um salão 
paroquial bem grande. (...) Eles pegaram a Rose, bateram nela tanto pensavam eles que ela era 
homem, ela teve que mostrar os seios. (Dona Alzira). 

Mesmo pessoas que, não eram do grupo e que, estavam no local apenas para registrar, também 
foram ameaçadas e torturadas. A polícia não queria que, o fato fosse registrado como realmente 
ocorreu. Esses registros foram tão importantes para divulgar o Massacre que, para Dona Alzira, 
o fotógrafo que estava presente, foi um herói.  

Eles falaram assim: olha um retratista, pegou o coitado bateram nele tanto e cortaram um 
pedaço de sua orelha, ele é o Pantera, um companheirão de luta, te admiro muito. Foi o único 
que apanhou junto com a gente. (Dona Alzira). 

As mortes aconteceram de diversas formas, execução com tiros, com motosserras, castrados, 
com olhos furados. Esses crimes de morte e tortura cometidas pela polícia de Rondônia soam 
como, lenda ou mito. Dona Alzira, como guardiã da verdade68, quer provar a veracidade dessa 
atitude absurda da polícia, dizendo que, basta olhar atentamente nas fotos dos jornais, pois nela 
os homens mortos nos caixões estão remendados de cima a baixo. Como ela diz: “do umbigo 
até a goela”. Em seu relato o fato não é mito nem lenda, quem comeu miolo foi o Jê e quem 
bebeu sangue humano foi o Bicudo. Ambos estão vivos e podem dar seu testemunho.  

Pegaram um coitado e mataram a faca, pode ver no caixão, no folheto, homens remendados. 
Pegaram um homem que parecia o Buriti e mataram, pegou outro e caparam e furaram os olhos, 
dizendo ser o topa tudo. Fizeram o Jê comer o miolo o Bicudo beber o sangue humano. (Dona 
Alzira). 

A luta pelo direito à função social  da terra,  a luta pela Reforma Agrária.  

A Reforma Agrária é definida, nos países do mundo Ocidental capitalista, ou de capitalismo 
tardio, com orientação e características parecidas, porém, respeitando suas próprias 
peculiaridades de combinações feitas através de seus governos ou de sua doutrina legal. 
Existem, cinco modelos de Reforma Agrária praticadas no mundo.  

Para Martins69, os dois Movimentos sociais originários de Santa Elina, defendiam a “Revolução 
Agrária”, porém, logo no ato da criação, um deles se corrompeu, fazendo acordos, alianças e 
pactos políticos em favor da reforma agrária. Enquanto o outro se manteve leal aos princípios 
ideológicos de origem, demonstrando a cooptação política do movimento social, por parte dos 
partidos da esquerda. Ele acredita que, a cooptação enfraqueceu e atrasou o processo de 
resistência contra o latifúndio, pois após o massacre, a fazenda Santa Elina, só foi ocupada 
novamente, apenas 13 anos depois. Para Mesquita 70, apesar da heroica resistência dos 
agricultores na fazenda Santa Elina, o que houve foi um Massacre, onde foram os camponeses 
que saíram perdendo. Enquanto para Dona Alzira; autora do diário do Massacre analisado 
neste trabalho; a luta continuou, às vezes ganhando às vezes perdendo.  

A sociologia agrária defende que é importante, descortinar e explicar as bases de produção do 
ser social e de sua consciência. Como já foi visto, na região de Corumbiara havia uma 
sobreposição de direitos à terra, que explica a lógica dos conflitos, entre índios, posseiros, sem 
terra e latifundiário. Mas, a parte mais importante do ser social, camponeses, está na memória 
do diário de Dona Alzira, no qual ela vai mostrando, que a ideologia do movimento era um dos 
instrumentos para conquistar a terra, porém, a maior arma do camponês é a manutenção dos 
costumes tradicionais. 



	 111 

A sociologia dos processos agrários, no Brasil é lento. Martins71 entende que, não é o numero de 
desapropriação ou de assentamentos em terras desapropriadas ou compradas que, define o 
perfil da reforma agrária brasileira, sua justeza ou não. Dona Alzira, relata a conquista da terra 
em Theobroma, como uma grande vitória para os sobreviventes do Massacre de Corumbiara, 
mesmo percebendo, que vários direitos lhes foram negados. 

Para ela, a conquista da terra, aqui, foi relativamente rápida. O primeiro grupo de sobreviventes 
do Massacre a receber terra foi composto de cento e dezesseis famílias, assentadas no mesmo 
Município, Corumbiara. Porém, as terras eram improdutivas, não produziam agricultura 
familiar. A fazenda foi devolvida ao governo, em arrecadação do Estado.  

E logo em seguida foi desapropriada uma fazenda, Barranco Alto guarajus, e o nome terra 
improdutiva terra ruim, que o fazendeiro Garão Maia, tava devendo pro estado e deu um 
pedaço em conta, porcaria de terra, lá foram assentadas cento e dezesseis famílias. (Dona 
Alzira). 

O governo prometeu fazer o assentamento das outras famílias nos municípios de Theobroma e 
Rio Crespo. As famílias estavam ansiosas para morar em suas terras. Até que, em Dezembro 
foram levadas para dentro das fazendas onde seria, o suposto assentamento.  

Nós, apertava a coordenação, vai apurar os homens, queremos ir pra cima da nossa terra; até 
que chegou dezembro, ai sim, nos iríamos para o Município de Theobroma. (Dona Alzira). 

A viagem para Theobroma é descrita por ela como a de retirantes nordestinos em cima de pau 
de arara e ônibus. Um grupo foi para Theobroma e o outro para o Município de Rio Crespo. O 
sentimento de fraternidade adquirido na convivência do movimento era forte. Foi necessário 
mais do que uma viagem para transportar todas as famílias. Dona Alzira estava na segunda 
viagem, mas, ainda não era sua mudança definitiva.  

Saiu os primeiros caminhões e ônibus lotados, caçamba parecia um pau de arara nordestino, 
muita gente com seus pertences: foram um pouco para um assentamento nosso em Rio Crespo,e 
o restante Theobroma. Na segunda viagem, muita gente, mais do que na primeira viagem. Nesta 
viagem eu vim nela. (Dona Alzira). 

Esse primeiro contato com o local do assentamento assustou Dona Alzira. Ela viu apenas 
barracos por todos os lados e a terra era fraca. Na terceira viagem, Dona Alzira se convenceu 
que não tinha mais volta. Teriam que acampar no meio do colonião, dentro do pasto no meio 
da chuva. Faltou comida e ficaram doentes de malária.  

Quando chegamos, tinha barracos para todos os lados, eu não gostei muito da região, terra 
fraca, voltamos para pegar o pessoal para a terceira viagem, ai veio tudo mesmo. Ficamos 
acampados no meio do colonião. No meio do pasto; chuva, sem comida, malária. (Dona Alzira). 

As fazendas desapropriadas pelo governo, inicialmente foram apenas duas: Santa Catarina e 
Lagoa Nova: 

Eles já tinham desapropriado duas fazendas: Santa Catarina e Rio Branco. Combinaram de 
arrumar os carros, ônibus. (Dona Alzira). 

Dona Alzira diz que, o INCRA estava no acampamento todo dia, mas não dividia as parcelas de 
terra. Talvez porque soubesse que, as terras não eram suficientes para assentar todas as famílias 
transportadas para a área. Os acampados decidiram contribuir, fazendo o trabalho que era de 
responsabilidade do INCRA.  

Vinha no acampamento quase todo dia e nada, até que resolvemos ocupar o INCRA e 
ocupamos. Se nós estávamos ali, o objetivo queríamos, nossa terra para trabalhar, ai eles fizeram 
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um acordo, se os homens poderia ajudar todos, falaram assim: na semana que vem eles começa a 
cortar a Santa Catarina e depois Rio Branco. (Dona Alzira). 

A grande surpresa foi quando perceberam que a terra não era suficiente para assentar as 
quatrocentas famílias de sem terra. A solução era lutar de novo. Até conseguir terra para todos.  

Mas a terra não dava pra todo mundo, ai começou a fazer um tumulto, fomos no INCRA 
brigamos feio mesmo ai eles resolveram comprar a fazenda Lagoa Nova. (Dona Alzira). 

O grupo se uniu, foram ao INCRA e negociaram. O governo desapropriou a fazenda Rio 
Branco, que acabou assentando a todos. A data da portaria de obtenção da fazenda Rio Branco, 
marca a data da posse das famílias a terra. As famílias ficaram acampadas de dezembro de 1995 
até outubro de 1996, dependendo da solidariedade da comunidade. O governo optou por dar 
um crédito fomento, para acalmar os sem terra. Porém, as famílias não poderiam receber, pois 
seus documentos foram queimados na madrugada do massacre. O Cícero, um dos sem terra 
condenado, no processo, assinou, assumindo a dívida de todos. Essa declaração revela que o 
governo e o INCRA do Estado e o Banco, praticaram atos ilegais para garantir que o grupo não 
aparecesse mais na mídia.  

Fomos ao INCRA, eles resolveram pagar credito fomento, oitocentos e quarenta reais, só que a 
maioria não tinha documento para receber, RG e CPF, tinham sido queimados. Mas o Cícero 
assinou um documento responsabilizando o pagamento de tudo. Bem até ai tudo legal, só que o 
INCRA pensava que esse dinheiro era suficiente, para nos aguentar outras água, e nada de cortar 
a terra. (Dona Alzira). 

Dona Alzira relembra que quando recebeu a terra, a floresta era nativa. Eles roçaram e 
derrubaram essa floresta; fazendo um processo inverso com o progresso. Havia muitos 
mosquitos, animais selvagens e doenças. Esse relato também é típico na construção da memória 
do pioneiro, aquele que quer mostrar o poder do homem em dominar a natureza, assim como 
todos os relatos de pioneiros que sofreram, mas conseguiram dominar a natureza. Neste caso, 
uma parte das famílias, foi assentada na área de pastagem, onde não havia mais floresta virgem.  

Aí nós começamos a roçar o mato e derrubar; cacai nas costas, no meio da mata é gostoso fresco; 
mas ai o mosquito asa de palha que não deixa a gente dormir o porvinha, borrachudo e a 
malária que quase nos matou, e a onça, esturvava a noite toda. (Dona Alzira). 

O solo era fraco para a agricultura. Apesar de todos terem plantado na roça nem todos 
conseguiram colher o necessário para a subsistência; arroz e feijão para alimentação e milho 
para criar os animais. Ela diz que não tinha como voltar atrás, ou seja, para as terras boas de 
Corumbiara. O INCRA e o governo já haviam decidido que aquela seria a sua terra. Por causa 
da má qualidade das terras, as doenças e os mosquitos, alguns voltaram para Corumbiara, que 
tinha terra boa para a agricultura.  

Todos nós colocamos roça, tem lote que não dá milho nem feijão só arroz e mau, ainda terra de 
estopa pura, fazer o que, se ganhamos aquela íamos ficar com ela mesmo. Muitos companheiros 
não gostaram do lugar voltaram pra traz, os lotes abandonaram por causa da malaria. Sara uma 
vinha outra em seguida. (Dona Alzira). 

Dona Alzira, se queixa do preconceito que o grupo de sem terras de Theobroma sofria, para 
CEMIN72, tal atitude mostra que, no nível das representações, as políticas implementadas na 
região em nome do desenvolvimento e da integração nacional, vieram a produzir uma nova 
imagem dos povos da floresta na Amazônia, já tão depreciados e mal afamados pelas 
construções etnocêntricas do caboclo – tipo humano considerado degenerado fisicamente e 
moralmente. Neste momento, em meio a conflitos de terra, ele aparece no cenário nacional 
como bandido. Sua degradação sai do plano biológico e entra no plano jurídico; sua terra sai da 
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condição de paraíso perdido e passa para a de lugar de violência desmedida. Dona Alzira diz 
que a sociedade os tratava como, uma ameaça social.  

Nossa fama era que nós éramos desordeiros, bagunceiros. Só que na cidade de Theobroma e 
Jaru eles tinham medo de nós, chamava nós de sem terra, corriam, falavam: eles vão nos matar, 
eles são bravos, valentes. (Dona Alzira). 

Com o tempo e muito trabalho o preconceito foi vencido. Dona Alzira, agora, sente orgulho 
por serem aceitos na região. Porém, a terra prometida, terra boa que produzia a agricultura 
familiar era lá, em Santa Elina, Corumbiara.  

Com o passar do tempo nos mostramos trabalho, dignidade, honestidade. Hoje nos temos café 
frutífero frutas já produzindo, pasto, casa, tulha, nossa vaquinha de leite. Agora se falamos que 
vamos voltar pra Corumbiara os comerciantes e políticos acham ruim, mas a sede nunca passa 
Santa Elina esta na nossa mente sempre, temos companheiros que dispensou aqui e esta 
esperando. (Dona Alzira). 

Os assentamentos criados em Theobroma em 1995, ocupou uma área de mais ou menos 5% da 
área total do Município. O governo comprou terras, para assentar os remanescentes do 
Massacre, em 2009, o INCRA executou, no mesmo Município, seis assentamentos da reforma 
Agrária, em terras devolutas. Desse total havia uma área arrecadada pelo governo para fins da 
Reforma Agrária desde 1975. E uma área de terra desapropriada, o que caracterizava como terra 
improdutiva coberta de floresta nativa.  

Conclusão 

A função social da terra, costume milenar dos povos, transpassa as Leis, religiões e ideologias. 
Para essas comunidades, o direito ao acesso a terra, seja pelo costume da posse, seja pelo direito 
legal à propriedade, está consolidado. A Reforma Agrária é uma palavra de ordem, com 
significados múltiplos. Mas a luta pela terra, essa sim, vai até as ultimas consequências, que 
pode ser a morte.  

Na identidade dos camponeses de Rondônia, a terra é sagrada, já a riqueza não. O direito de 
possuí-la vem da necessidade de produzir alimento e ter a moradia, trabalhar na terra, costume 
forjado pela história dos antepassados desde tempos imemoriais, porém, sobrepujados pelo 
poder dos dominadores. Nessa memória justifica-se, repetidamente que a riqueza exacerbada 
de possuir tanta terra, apenas para criar boi, enquanto tanta gente não tem onde morar nem, 
plantar roça destrói a sociedade. A união, e a memória, são conclamadas para manter os 
costumes e a tradições camponesas. 

Os movimentos sociais, nascidos em Santa Elina, MCC e LCP, defendem a reforma agrária e a 
revolução agrária, como forma do camponês ter direito a função social da terra. Porém, acima 
da política ideológica, o que prevalece, na luta pelo direito da propriedade da terra é a cultura 
camponesa, onde se destacam: o costume de posse, a migração e o extrativismo. Em Santa 
Elina, onde o movimento social sofreu influência do MCC e da LCP, observa-se que, nenhuma 
corrente ideológica ou política, fez tanto efeito quanto a manutenção do costume camponês. A 
prática, desses movimentos sociais, está além do conhecimento. Em Corumbiara, havia 
reclamos sobre vários direitos: direito de terras indígenas, direito de posse, direito a 
propriedade e o direito a reapropriação de posse. Tais direitos sobrepõem-se, uns sobre os 
outros. Tais reclamos exigem que, o movimento social tenha muitas informações e respostas 
variadas, o que inviabiliza a prática. 

As Leis brasileiras de regulamentação fundiária não miscigenaram com os costumes 
camponeses, de tomar posse da terra e migrar, porém, a função social da terra, como direito ao 
acesso e propriedade da terra, miscigenou. A propriedade da terra no Brasil não é definida 
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apenas pelo processo legal, o costume tem uma dimensão sociológica reconhecida, 
materializada em expressões bastante corriqueiras, nas normas legais de cada época e nas 
sentenças judiciais. Durante a Lei de Sesmaria, os excluídos do direito ao acesso à terra, pela Lei 
e pelo regime de morgadio praticavam o costume de posse, que se transformou em direito 
consuetudinário. Durante o Regime de posse, mesmo os camponeses não avançando tanto 
quanto à elite agrária sobre as terras, o costume de posse ainda era praticado. Com a criação da 
Lei de Terras, que objetiva impedir o avanço dos camponeses sobre as terras, intensificou a 
migração interna, para as regiões onde as terras ainda eram abundantes. Para impedir a 
migração para a Amazônia e a Reforma agrária espontânea; que ocorria sobre as terras tribais e 
devolutas; a ditadura militar aprovou o estatuto da terra. O órgão do governo, responsável pela 
colonização e reforma agrária, INCRA, entendia que, a função social da terra era gerar emprego 
e renda, proletarizando os camponeses. A situação criada pelo governo, com os projetos de 
colonização dirigida, criou uma camisa de força para os tribunais de justiça, que ao julgar os 
crimes e disputas agrárias, não levava em conta a função social da terra, porque este conceito 
tem dupla interpretação. Apesar de, a justiça estar sempre do lado do poder, havia, portanto um 
certo conjunto de práticas estabelecidas e experiências coletivas compartilhadas que moldavam 
o equilíbrio das relações sociais, sobre o costume de posse e a migração que antecedia a lei de 
terras e função social da terra entendida pelo INCRA, e que acabava por determinar tanto a sua 
forma quanto o seu conteúdo final, dos projetos de colonização e reforma agrária, conduzidas 
pelo INCRA na região de Corumbiara. 
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Festa do Divino – uma questão de identidade e de fronteiras  

Uilian Nogueira LIMA73 

Introdução 

Iniciamos este artigo com as palavras de Martin Heidegger que nos auxiliará a compreender as 
territorialidades individuais, históricas e espaciais, entendidas nesta abordagem como 
fronteiras materiais e imateriais. Para o autor, “Uma fronteira não é o ponto onde algo termina, 
mas, como os gregos viam, é o ponto a partir do qual algo começa a se fazer presente”. 

A referência a Heidegger se explica porque pretendemos discutir a Festa do Divino do Guaporé, 
como um local de cultura para a formação da identidade negra guaporeana, e entender o Vale 
como o lugar que ultrapassa a noção geográfica, perpassa pelo imaginário do quilombola. É 
uma tentativa de mostrar que a história, a Festa, o indivíduo, o Vale são territorialidades, são 
tropos que identificam o indivíduo, a cultura e o espaço geográfico. 

Quando falamos do Vale do Guaporé, registramos fragmentos de sua história, da dimensão 
geográfica – como território, como lócus – do exercício humano, da soberania e do domínio de 
poder, também como espaço em que se constroem as territorialidades, desenvolve a cultura, a 
crença, no caso no Divino, manifestada por ocasião da Festa, realizada uma vez por ano, 
durante vários dias.  

A identidade é considerada, neste texto, como uma territorialidade imaterial, como uma 
representação cultural, reconhecida como desdobramento, deslocamento ou mesmo como 
desfragmentação do indivíduo, que construirá a sua territorialidade identitária, cuja concepção 
pode ser demonstrada na prática de culturas, como a Festa do Divino, uma cultura de natureza 
híbrida, a territorialidade do império Divino, adotada pelos negros, os quilombolas do Vale do 
Guaporé. 

 1.  Vale do guaporé: territorialidade, história e espaço cultural 

Pensar sobre o Vale do Guaporé implica recorrer a conhecimentos históricos que datam do 
século XVIII, quando os impérios português e espanhol disputavam essa região, que, de acordo 
com o Tratado de Tordesilhas pertencia à Espanha, no entanto, por estar sendo ocupado por 
Portugal, um novo tratado foi feito, o de Madrid (1750), que, definitivamente, dava direito aos 
lusos à posse da terra.  

A posse portuguesa do Vale do Guaporé foi confirmada com a assinatura do Tratado de Madri, 
em 1750. Entretanto, as áreas de exploração aurífera já vinham sendo trabalhadas desde a 
década de 1730 pelos mineiros de Cuiabá e de São Paulo. A crise da produção aurífera no Vale 
do Cuiabá, desencadeada em 1729, promoveu a formação de bandeiras que procuravam novos 
veios e lavras nas terras de Mato Grosso, área em litígio, reclamada pelas metrópoles de Espanha 
e Portugal (TEIXEIRA, 2004, p. 66).  

É a crise da mineração do Vale do Cuiabá a responsável pela descoberta do território do Vale do 
Guaporé, que compreende geograficamente o extremo oeste da Amazônia. Na região do Estado 
de Rondônia. 

O Vale do Guaporé é um território localizado na porção sul/sudoeste do Estado de Rondônia, 
abrangendo os municípios de Costa Marques, São Francisco do Guaporé, Alta Floresta, 
Alvorada d’Oeste, Primavera, Cerejeiras, Rolim de Moura, São Felipe, Alto Alegre, Pimenteiras, 
São Miguel do Guaporé, Parecis, Seringueiras e Cabixi (SILVA, 2012, p. 134). 
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O rio Guaporé, nasce na extremidade setentrional da Serra dos Parecis, em Mato Grosso, possui 
1716 quilômetros de extensão, dos quais 1500 são totalmente navegáveis, percorre as terras das 
fronteiras entre Brasil e Bolívia (onde se chama Itenez), abrangendo, do lado brasileiros os 
limites noroeste do Mato Grosso e sudoeste de Rondônia.  É essa condição de navegabilidade 
que adjetiva o Guaporé como um rio “cobiçado”, uma porta de entrada para um universo de 
riquezas naturais dos trópicos sul-americanos, um convite para diferentes exploradores 
adentrarem a região e dela tirarem riquezas de toda ordem. Esta exploração, no século XVIII, 
culminou com a mineração colonial de ouro. 

É a noção de espaço que contribui para a definição de território, sendo, nesse sentido, o espaço 
o resultado da ação social, do ponto de vista histórico; o desenho de fronteiras, no aspecto 
geográfico, é nesse caso, espaço físico, com uma multiplicidade de paisagens naturais, como é o 
caso do Vale do Guaporé, em que o rio é o principal ator onde se configuram redes e circuitos 
como vias de acesso, vilas, comércio, e onde se instalam indivíduos. Pode se falar ainda em 
território como o espaço em que um povo reafirma sua identidade, exerce sua soberania, enfim, 
um espaço com dimensões que ao mesmo tempo em que limitam (visto aqui como fronteira 
física) extrapolam, transcendem quanto a sua economia, como por exemplo, no século XVII, 
em que a mineração alcança o mundo pela sua importância.  

Para este estudo consideramos espacialidades como as relações reais e ideais que indivíduos e 
grupos estabelecem com o espaço. As espacialidades se relacionam tanto as questões de ordem 
objetivas: economia, política, história, geografia; quanto subjetivas: signo, significado, 
significante, cotidianidade, imaginário e devaneio. Partilhamos do pensamento de Sahr: “o 
mundo é construído por signos. No entanto, qualquer tipo de espaço geográfico é embutido em 
representações e interpretações” (SILVA, 2007, p. 57). 

Isso nos permite registrar o que se entende por territorialidade, cujo sentido encontra em 
Howard a ideia de que é “conduta característica adotada por um organismo para tomar posse 
de um território e defendê-lo contra os membros de sua própria espécie”. Já para Hall, a 
territorialidade se assemelha “a uma bolha invisível, que limita espaços individuais, atuando 
como uma linguagem silenciosa, acompanhando os indivíduos como “territórios” portáteis 
pessoais, cujos limites variam segundo a percepção e o uso de um espaço enquanto um 
componente cultural especializado” (SANTOS, 2001, p. 14). É essa ideia de territorialidade, 
defendida por Hall, que nos interessa quando formos tratar da festa do divino, evento cultural 
religioso que, do nosso ponto de vista, é um território, em cuja “região”, pertencia e pertence 
aos quilombolas. 

A presença de quilombolas às margens do Guaporé pode ser explicada a partir do processo de 
abandono da região pelas elites brancas. Não havendo mais necessidade de esconderem-se em 
áreas menos acessíveis, as populações quilombolas da região do Riozinho e do São Miguel, 
afluentes do Guaporé, mudaram-se para as suas margens, tornando-se visíveis e estabelecendo-
se como pequenos proprietários, agricultores e extrativistas. Em finais do século XIX, essa 
população negra vinculava-se ao município de Vila Bela da Santíssima Trindade, também 
marcado pela predominância absoluta de uma população negra, de procedência escrava74. Santo 
Antônio do Guaporé esteve vinculado ao município de Vila Bela até a criação do município de 
Guajará-Mirim, em 1928 (TEIXEIRA, 2004, p. 41). 

O colonizador ibérico, que vive nesse espaço, desempenha importante papel no território, pelas 
decisões que toma, pelas estratégias que utiliza, pelo exercício de uma função, as quais, nessa 
área, ultrapassava a de aquisição do ouro, ao interesse em “conquistar” os índios, em torná-los 
escravos. O colonizador português pratica, e busca pulverizar, a sua cultura religiosa na 
insistência de conquistar adeptos à fé católica, principalmente. 

A ideia de território, de fronteira individual, incita-nos a recorrermos a Bhabha (2010, p. 20-21) 
que, ao tratar dos locais da cultura, faz referência à cultura como um campo de luta, no qual o 
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sujeito pode manifestar-se de duas formas: posicionando-se como antagonista ou afiliando-se 
ao movimento. Talvez seja isso que fizeram os quilombolas ao iniciarem uma “devoção 
branca”, a Festa do Divino, posicionaram-se, tornando-se devotos. Em outras palavras, a 
cultura dessa festa, com minúscula, com o sentido plural, passa a fazer parte do imaginário 
quilombola individual como Cultura, com maiúscula, hibridizando a cultura branca e a negra, e 
ao mesmo tempo refazendo a sua “territorialidade” e modificando suas “fronteiras”, isto é, 
promovendo a ressignificação dessa atividade cultural. 

Embora um novo significado seja atribuído, há aí não o foco das conciliações, mas o das 
disputas entre diferentes identidades étnicas (CEVASCO, 2003, p. 12). Confirmando que os 
embates de fronteiras têm tanto a possibilidade de consenso quanto de conflito. No Vale do 
Guaporé, esses conflitos culturais, considerando que a cultura abrange todas as realizações 
materiais e os aspectos espirituais, foram constantes tanto no imaginário do homem quando 
nos aspectos econômicos.  

Cultura popular é um dos conceitos mais controvertidos que conheço. Existe, sem dúvida, desde 
o final do século XVIII; foi utilizado com objetivos e em contextos muito variados, quase sempre 
envolvidos com juízos de valor, idealizações, homogeneizações e disputas teóricas e políticas. 
Para muitos, está (ou sempre esteve) em crise, tanto em termos de seus limites para expressar 
uma dada realidade cultural, como em termos práticos, pelo chamado avanço da globalização, 
responsabilizada, em geral, pela internacionalização e homogeneização das culturas (ABREU, 
1999, p.12). 

Se cultura é tudo aquilo produzido pelo homem no plano concreto ou no plano imaterial, as 
crenças constituem um complexo de conhecimentos individuais, que, ao serem coletivizados, 
auxiliam na compreensão do comportamento social. Ou seja, a cultura da festa, primeiro 
perpassa pela percepção, pelo “crivo”, pelo desejo, pela realização singular do indivíduo, para 
depois alcançar a perspectiva coletiva. A gama de significados de cultura possibilita que 
entendamos também as condições de cultura de cada povo, a sua formação cultural e os meios 
pelos quais se fortalecem ou se enfraquecem. Freyre (1998, pp. 43-44), ao tratar da chegada dos 
portugueses ao Brasil, diz que:  

“Terra e homem estavam em estado bruto e as condições de cultura dos aborígenes, ainda na 
idade da pedra polida, havia ausência de riqueza organizada, falta de base para a organização 
comercial, e isso é que incita os peninsulares, aqui transplantados, a agirem e se dedicarem, 
principalmente à exploração agrícola”.  

Nesse sentido, o homem português compreende o novo espaço, define sua territorialidade e, em 
grupo, age, confirmando a tese de que as territorialidades são construídas individualmente e 
socialmente.  

A cultura não é um poder, algo ao qual podem ser atribuídos casualmente os acontecimentos 
sociais, os comportamentos, as instituições ou os processos; ela é um contexto, algo dentro do 
qual eles podem ser descritos de forma inteligível – isto é,descritos com densidade (GEERTZ, 
1989, p. 24). 

O precursor dos Estudos Culturais, ao concluir o seu livro “Cultura e Sociedade: de Coleridge a 
Orwell” é enfático e contribui com a abordagem que estamos fazendo: 

A história da ideia de cultura é um registro de nossas reações, em pensamento e em sentimento, 
às mudanças nas condições de nossa vida em comum. [...] A história da ideia de cultura é um 
registro de nossos significados e nossas definições, mas essas, por sua vez, só podem ser 
compreendidas no contexto de nossas ações (WILLIANS, 2010, p. 321). 

Como registro de reações humanas, a cultura se traduz num conjunto pensado, sentido e 
“concretizado” materialmente e imaterialmente. É o homem que atribui significado, em 
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diferentes e diversas escalas e tons, às suas ações e, constitui a sua cultura. No nosso caso, como 
estamos falando do Vale do Guaporé como espaço histórico, geográfico e sociocultural, as re 
(significações) do termo são múltiplas, e não há a intenção de esgotá-las neste artigo. Interessa-
nos o termo nas duas amplitudes – a pessoal e a coletiva. Pessoal porque compreendemos que o 
homem, na sua peculiaridade, no caso, o negro que manifesta sua fé no Divino, construiu e 
constrói a sua territorialidade, a sua fronteira. Ele teve no Vale do Guaporé o espaço motivador 
dessa construção. Espaço esse, cuja história e territorialidade também foram efetivadas por um 
complexo de reações de diferentes povos, inclusive dos quilombolas. 

2.  Identidade e representações culturais  

É na teoria social que a questão da identidade encontra espaço de intensa discussão, uma vez 
que novas identidades têm surgido, causando a desfragmentação do indivíduo moderno, antes 
considerado sujeito unificado, condição essa que identifica a pessoa como alguém estável e 
definitivamente ancorado no mundo social. 

A identidade, agora, na pós-modernidade, é descentrada, o mesmo sujeito pode pertencer a 
diferentes grupos, com diferentes interesses. O homem tem a sede de conquistar “novas 
identidades”. A noção de identidade é mutável, inconstante, pois depende de como o sujeito é 
interpelado ou representado. Não é automática. Ela pode ser ganhada ou perdida (HALL, 2005, 
p. 39). 

A identidade, então, é algo em processo, sofrível de mudanças, passível de influências. Como 
diz Hall (2005): 

[...] a identidade é realmente algo formado, ao longo do tempo, através de processos 
inconscientes, e não algo inato, existente na consciência no momento do nascimento. Existe 
sempre algo “imaginário” ou fantasiado sobre sua unidade. Ela permanece sempre incompleta, 
está sempre “em processo”, sempre “sendo formada”. [...]. Assim, em vez de falar da identidade 
como uma coisa acabada, deveríamos falar de identificação, e vê-la como um processo em 
andamento. A identidade surge não tanto da plenitude da identidade que já está dentro de nós 
como indivíduos, mas de uma falta de inteireza que é “preenchida” a partir do nosso exterior, 
pelas formas através das quais nós imaginamos ser vistos por outros (p. 38-39). 

Aqui cabe falar dois vocábulos sobre a composição gráfica: identidade e identificação. O 
primeiro sugere pelo seu sufixo algo acabado, já desenhado, enquanto a palavra identificação 
remete a algo em esboço, em projeto, ou melhor, em processo. Se falarmos de identidade 
cultural, falamos de gênero, raça, história, nacionalidade, crença e etnia. Essas últimas nos 
interessam, uma vez que para falar da Festa do Divino como uma territorialidade coletiva, dos 
negros devotos dessa festa, estaremos tratando da identidade social, religiosa e étnica.  

Para Bandeira (1988), “a construção da identidade étnica é, portanto, um fenômeno político 
que utiliza as práticas culturais tradicionais como linguagem, como código de comunicação, 
discurso de mobilização e mecanismo de alinhamento à ação política”. 

Ao construir sua territorialidade identitária individual, o sujeito agrega, além das características 
que lhe são inerentes (as que são independentes das suas escolhas como a etnia e o gênero, por 
exemplo), a fé e o pertencimento imaginário. Esses os desestabilizam, ou, como dissemos 
anteriormente, desfragmentam-no, deslocam-no, descentram-no, sem, no entanto, 
desinstalarem-no de um sistema de representação cultural coletivo. 

[...] a identidade étnica se afirma a partir de aspectos diversos, de ordem biológica e cultural, na 
medida em que um grupo social experimenta formas desiguais, em relação a outros grupos, no 
tocante a produção de seus bens, organização de seus universos sociais, diversidade nas formas 
como concebem conduta, visões de mundo, além de sentidos e projetos de vida. (TEIXEIRA, 
2004, p. 14). 
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Esses conceitos de identidade autorizam que os articulemos com a noção de representações 
coletivas determinadas por Chartier (1990), cujo conceito contribui para a formulação 
renovada do estatuto do real, não mais entendido como oposto às representações, mas próprio 
das representações mentais, do imaginário, da construção imaterial de territorialidades 
individuais, projetada numa dupla via: uma que pensa a construção das identidades sociais 
como resultado sempre de uma relação de força entre as representações impostas pelo poder, 
outra pelo crédito conferido à representação que cada indivíduo dá de si mesmo, à sua 
capacidade de fazer, de reconhecer sua existência, segundo as estratégias simbólicas escolhidas e 
que determinam as posições e as relações construídas pelo sujeito. 

2 .1  os sujeitos quilombolas 

Para Farias Junior (2014), “Os territórios negros do Guaporé, linha de fronteira entre Brasil e 
Bolívia, são constituídos a partir de distintos processos de territorialização, desde o século 
XVIII”.  

O surgimento desse grupo, como se sabe, está ligado às fugas empreendidas pelos negros, como 
forma de serem livres e como mecanismo de resistência à escravidão. Esse grupo, segundo 
Teixeira (2004), foi abandonado na região do Vale do Guaporé: 

Desde o abandono de Vila Bela e da decadência da mineração aurífera, além do deslocamento 
das tensões fronteiriças do Vale do Guaporé para o Vale do Paraguai, a região em questão, 
entrou em um terrível estado de letargia e descaso por parte das autoridades do Império e, 
posteriormente, da República. Os brancos que fundaram as estruturas coloniais do Vale do 
Guaporé abandonaram a região, considerada pestífera e insalubre e, já durante as primeiras 
décadas do século XIX, somente os negros permaneceram ali. Por mais de um século, o Guaporé 
foi considerado um território de negros e, somente a sua presença, assegurou a posse da região 
(TEIXEIRA, 2004, pp. 6-7). 

Tanto o abandono dos senhores, dos mineradores, quanto as evasões dos negros fizeram com 
que essa população se aglomerasse em quilombos “onde os escravos desenvolveram um tipo 
próprio de vida, apesar das diferenças de um para outro, definidas pelas peculiaridades de 
época e região, mantinham algumas características gerais” (VOLPATO, 1993, p. 183). Neste 
momento, ex-escravos, e abandonados à própria sorte, passaram a ocupar efetivamente o Vale 
do Guaporé, a praticar atividades econômicas, agricultura de subsistência, criação, caça, pesca e 
coleta de frutos, palmitos e mel, que podemos dizer serem atividades de consumo direto, e que 
ajudavam a constituir famílias, a seguir a vida, com o que lhes restavam. 

A proporção de homens era maior do que a de mulheres, por isso, ocorreu, com certa 
frequência, o casamento entre negros e índias, as quais eram “sequestradas” de suas famílias, e 
“obrigadas” a constituir núpcias com os ex-escravos, resultando numa etnia mista, os caburés. 
Assim, os quilombolas iam constituindo-se grupo social, com valores culturais específicos, de 
base africana. 

As relações comerciais eram baseadas prioritariamente na troca, as roupas eram feitas no 
próprio quilombo, possivelmente com resíduos do látex e de fibras. A criação de animais 
passou a ser uma necessidade imediata, tanto para o consumo quanto para a comercialização. O 
que também ocorria com a caça. 

A vida, em núcleos, nas mais diversas localidades do Vale do Guaporé, era organizada em 
grupos familiares, em geral a ocupação se dava nas margens do rio, o que tornava o Vale um 
espaço de negros, em pontos diversos dos barrancos, onde se tornavam visíveis por possíveis 
viajantes e exploradores. Parece que essa atitude era proposital, uma vez que foram deixados 
pelos brancos, que não resistiram à decadência da mineração. Serem vistos era “o mínimo” que 
precisavam, era sinal de que não pretendiam se isolar, transformar-se em comunidades 
fechadas, sem marcas do homem branco. Tanto que, no que diz respeito à crença, passaram a 
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cultuar a Festa do Divino, “prática branca”, de tal modo, que hoje, essa festividade é confundida 
como tendo origem nos quilombos. 

3.  A Festa do Divino como cultura híbrida 

Nesta parte do texto, trataremos da Festa do Divino, considerando-a uma manifestação cultural 
de natureza híbrida, de devoção religiosa, cuja tradição portuguesa, que aqui chegou com os 
descobridores, ou melhor, por ocasião da colonização, mais especificamente com a Igreja 
Católica, é ligada à religiosidade colonial, em diferentes regiões do Brasil, marcada por rituais e 
espetáculos que lembravam e lembram grandiosidade.  

Festas e procissões religiosas eram a maneira mais comum de celebração da vida entre os antigos 
baianos. Por trás da produção desses eventos estavam as irmandades, que se contavam às 
centenas. Esse catolicismo lúdico espetacular, esse catolicismo barroco, seria também o principal 
veiculo de celebração da morte (REIS, 1991, p. 70). 

A Festa do Divino tem na promessa da rainha de Portugal, D. Isabel de Aragão, por volta de 
1320, a sua origem. A Rainha prometera ao Divino Espírito Santo peregrinação pelo mundo e 
arrecadação de donativos aos pobres, se o esposo D. Dinis fizesse as pazes com seu filho 
legítimo, D. Afonso, que era o herdeiro do trono. Vemos que a tradição da Festa tem uma 
relação eivada de interesses políticos e de interesse profano. Ao longo do tempo sofreu 
influências e “certo” controle. 

Os reformadores desejavam controlar as festividades de todas as classes sociais e raciais. As 
irmandades de brancos, negros e mestiços estavam no mesmo patamar no que diz respeito à 
mistura entre o sagrado e o profano. Porém, as autoridades civis percebiam maior perigo nos 
eventos festivos dos negros. A festa negra nem sempre era encarada como folguedo honesto e 
inocente, mas constantemente qualificada de ensaio para a revolta, costume bárbaro e pagão, 
além de receber a acusação de causar prejuízo à produtividade (COUTO, 2010, p. 196). 

Essa prática religiosa, ao chegar ao Vale do Guaporé, na Vila Bela da Santíssima Trindade, é 
adotada pelo negro que passa a integrar as comunidades e a celebrar junto com o branco. No 
que se refere à cultura, podemos afirmar que essa Festa possui apelo popular e é, ainda hoje, 
atração turística na região, consiste-se de uma celebração realizada no dia de Pentecoste, 
exatamente 42 dias depois da Páscoa, com um conjunto de rezas, ladainhas e apresentações 
alegóricas, com procissão e com a coroação do “imperador e da imperatriz do Divino”.  

Além dessas orações, a Festa conta com danças, sons de instrumentos, a bandeira com o 
Espírito Santo (a pomba) e outras ornamentações tanto nas vestimentas dos fiéis quanto no 
espaço em que é realizada. 

Com todos esses variados acontecimentos, a festa do Divino reunia 08 ingredientes da festa mais 
popular da cidade: as atrações espetaculares e ilusionistas desafiavam a simplicidade do dia, 
havia muita música, dança, sensualidade, comida e jogos completavam o ambiente profano de 
uma festa religiosa. A presença e a vivência da festa por diferentes setores sociais também 
garantia que ela fosse um local de encontro e, principalmente, de troca e circulação entre as 
diversas manifestações culturais (ABREU, 2003, p. 12). 

Essa manifestação cultural religiosa, no Vale do Guaporé, compreende dois períodos: o 
preparatório [um ano antes da festa] e a realização do festejo que dura 45 dias, quando o 
batelão navega todo o Rio e termina a peregrinação na povoação local, sede do festejo. Todas as 
práticas devocionais, os ritos e as tradições são representações, nos termos de Chartier (1990), 
mencionados anteriormente. Confirmam também a teoria da concepção de territorialidade 
imaterial, de identidade individual e coletiva, bem como a real e simbólica.  
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Nesse sentido, falar da Festa do Divino do/no Vale do Guaporé é, sobretudo, tocar na questão 
da (s) territorialidade (s), nas suas diversas e diferentes dimensões, sejam elas de natureza 
histórica, espacial, social ou de pertencimento, ultrapassando o profano e a folia e alcançando o 
religioso, a prática da fé, o festejo. A Festa também representa um espaço de dignidade do 
negro, já que as irmandades se mostravam e se mostram com poder de representações, com 
autonomia, com significados sociais, com fronteiras individuais “bem definidas”, tornando-a 
uma das maiores práticas da cultura popular religiosa espalhada, ainda hoje, por vários rincões 
do país.  

Considerações finais 

Os quilombolas e o Vale do Guaporé são o palco aonde atuaram e atuam de forma dinâmica na 
construção de territorialidades, materiais e imateriais, em que se entrelaçam marcos de vida da 
maior festa religiosa do Estado de Rondônia - A Festa do Divino Espírito Santo. 

As festas católicas coloniais mais importantes, como a Festa do Divino, receberam influências 
das culturas afro-ameríndias, em que os negros, que foram escravizados e tirados do seu grupo 
social, precisavam criar novas identidades, cujas bases eram distintas: a aproximação étnica, 
religiosa, de trabalho e moradia. As irmandades católicas e festas foram fundamentais para a 
construção de novas identidades negras na América Portuguesa. 

Nesse sentido, as conclusões deste trabalho podem-se resumir nas seguintes afirmações: (1) 
Enquanto representação cultural, a Festa do Divino constitui-se numa prova da identidade 
negra, numa parte da construção dessa identidade e da própria fronteira da etnicidade; (2) as 
comunidades quilombolas resistiram à escravidão colonial, constituíram-se em núcleos 
familiares, organizaram espaços socioculturais onde também consolidaram a fronteira, quase 
sempre invisível, de suas territorialidades históricas, geográficas e pessoais, em que são os 
agentes da construção, com “escolhas”, atitudes e crenças singulares; (3) o Vale do Guaporé, 
espaço que compreende todo o rio Guaporé é a representação maior de exercício da devoção 
católica, é a herança cultural dos quilombolas, especificamente de aproximadamente 12 
comunidades, sendo sete delas reconhecidas pelo Ministério da Igualdade Racial, traduzindo-
se, nesse sentido, um local da cultura negra, que se encontra espalhada nas regiões das Pedras 
Negras, Santo Antônio, Laranjeiras dentre outros lugares que fazem desse espaço um território 
e uma das suas dimensões humanas. 

Os significados expressos neste trabalho são um esboço e são palavras iniciais dos espaços e das 
territorialidades, defendidas aqui como material de construção individual e coletiva do negro 
que, seja influenciado pela história, pelo poder ou pelas mazelas a que viveu, desfragmentou-se, 
descentralizou-se, juntou-se e, na medida em que tomava consciência de sua condição, definiu 
suas próprias fronteiras sociais, religiosas e, sobretudo, pessoais.  
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Amazônia “real” e imaginária:  colonização e descolonização 
em cena 

Hélio Rodrigues Rocha (UNIR)  

Desde o “descobrimento” do rio Amazonas pelo espanhol Francisco de Orellana, em 1542, que 
significou a irrupção do mundo ocidental amazônico para além dos horizontes até então 
conhecidos, a Amazônia tem sido visitada por exploradores, cientistas, religiosos, escritores, 
aventureiros, turistas, etc. Toda essa ‘peregrinação’ tem contribuído muito com lendas, mitos, 
histórias fantásticas, crônicas, romances, descrições antropológicas, antropográficas, 
ictiológicas, entomológicas, botânicas e, obviamente, estudos e análises de todo esse acervo 
literário. Pensando nesse mosaico literário de fontes tão diversas e a partir do Congresso 
“Métodos Fronteiriços: objetos míticos, insólitos e imaginários”, o simpósio “Amazônia ‘real’ e 
‘imaginária’: colonização e descolonização em cena” se propôs a reunir estudantes, professores, 
pesquisadores e demais interessados no assunto em pauta com o fito de discutir objetos que 
tivessem como tema a Amazônia partindo de concepções da teoria pós-colonialista. 

Assim, o mestrando em Letras, Alexandre Dourado Santos e a professora Rosa Maria A. Nechia 
apresentaram o texto “Identidade do Colonizador Retratado pelo Olhar do Índio Amazônico 
no Conto ‘Cabou Vida Nossa de Índio’, em que aplicam dispositivos de análise que podem ser 
entendidos como a mensagem de algumas obras literárias, que foram identificadas e que 
silenciam o sujeito ‘Outro’, e como a instância das obras dos autores pós-colonialistas que 
retratam as formas de agressão durante o período da colônia. Segundo os autores, o índio da 
região amazônica pouco foi estudado por meio dos contos literários que retratam seus 
agressores. Portanto, com base nos estudos pós-colonialistas, o colonizador surge como uma 
“mão amiga” de forma institucionalizada, constituída de discurso próprio e autoridade 
instituída pelo Estado.  

No texto “Identidade Cultural Indígena na Amazônia Equatorial”, Lusilene Mariano de Sá 
discute a identidade indígena a partir do romance Um velho que lia romances de amor (1989), 
primeiro romance do escritor chileno Luís Sepúlveda. Segundo Sá, não se deve negligenciar os 
estudos recentes, que deixaram de lado as ideias de culturas fixas, imutáveis e puras, 
concebendo a cultura como um produto construído historicamente, flexível e dinâmico, 
portanto, em fluxo contínuo de circulação, apropriação e ressignificação cultural. 

 O texto “Invisibilidade: uma análise verossímil da Amazônia puruense”, de Maria Odete da 
Silva e Tatiana da Silva Andrade, retrata e analisa a forma violenta da saga, do desbravamento, 
focalizando a ocupação da área às margens do Purus, isto é, a colonização sangrenta em prol do 
avanço da modernidade, do homem colonizador e “superior”. Demonstram, Silva e Andrade, a 
representação imaginária na tessitura das palavras, tornando-se, dessa forma, uma literatura 
encantadora de embate, daí a escolha da análise sob o viés pós-colonialista. Em suma, procuram 
demonstrar como o narrador revela-nos, de forma apocalíptica o fim da nação indígena 
Apurinã, do rio Purus, Estado do Amazonas. 

Em “Representações Religiosas Nos Seringais No Sudoeste da Amazônia”, Cledenice Blackman 
e Washington Heleno Cavalcante procuram compreender os fenômenos religiosos surgidos, 
sobretudo, em seringais do sudoeste amazônicos nos Estados do Acre e Rondônia a partir do 
final do século XIX, com a ascensão do ciclo do látex. Segundo os autores, esses Estados foram 
marcados pelo grande número de manifestação de cultos e festividades religiosas que, embora 
representassem os rituais católicos, não possuíam o consentimento da Igreja e, em muitos 
casos, não possuíam sequer o conhecimento das autoridades eclesiásticas. 

Fábio Teixeira Lima faz reflexões sobre a recepção da vacina anti-hepatite B no município de 
Lábrea/AM, com o intuito de compreender as crenças e mitos nascidos a partir da aplicação da 
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vacina no período de 1989 a 1992 em meio à população ribeirinha do Purus. Assim, ao final, 
chega à conclusão que “ainda falta muita informação sobre a doença, já que muitas pessoas 
ainda não sabem nem o que é hepatite, mesmo que existam várias classificações de hepatites. Na 
verdade, essa falta de informação se torna um problema grave, pois o lançamento das 
campanhas de vacinação na região ocorreu há 20 anos trás e já deveríamos ter resolvido esse 
problema de saúde”. 

Marco Rodrigues da Silva faz “Um estudo sobre o discurso pós-colonizador em Leo Halliwell na 
Amazônia” procurando compreender a relação assimétrica entre o viajante missionário e os 
caboclos da Amazônia. De fato, busca perceber como a reflexão sobre religião e discurso possui 
um aparato teórico perfeitamente cabível, desde a noção de discurso e de uma prática extrínseca 
das relações de saber/poder pelos “regimes de verdade”, diante dos quais as religiões geralmente 
não se esquivam, até mesmo, das reflexões sobre as possibilidades de resistências quando estas 
se enquadram como contra-discursos das hegemonias. 

 Josué Passos de Melo segue essa mesma perspectiva de abordagem em seu texto “Fragmentos 
históricos da educação teológica no Pentecostalismo brasileiro, nas duas últimas décadas do 
período da Primeira República – 1910 a 1930: primeiras tentativas metodológicas”.  

 Finalizando esta apresentação, Antônio Cardoso da Silva apresenta um quadro da violência na 
Amazônia porto velhense a partir do texto “O perfil dos adolescentes autores de ato infracional 
em idade de 13 a 18 anos no município de Porto Velho/RO”, afirmando que desde os 
primórdios, “o homem conquista suas posses, na maioria das vezes, usando mais a força do que 
a verdade”.  
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A Identidade do Colonizador Retratado pelo Olhar do Índio 
Amazônico no Conto “Cabou Vida Nossa de Índio” 

Alexandre Dourado SANTOS75 
Dra. Rosa Maria A. NECHI 76 

Introdução 

O estudo pós-colonialista decorre da investigação literária e artística das obras vindas do 
período das explorações em que o grupo dominante numa cadeia de significados impôs 
condições de submissão e desigualdade ao sujeito nativo, identificado como “Outro”. O estudo 
tem sua importância por aplicar dispositivos de análise que entendam como a mensagem de 
algumas obras literárias identificam e silenciam o sujeito ‘Outro’, e como a instância das obras 
dos autores pós-colonialistas retratam as formas de agressão durante o período colonial. Assim, 
o índio da região amazônica pouco foi estudado por meio dos contos literários que retratam 
seus agressores dominantes na colônia. Com base nos estudos pós-colonialistas, o colonizador 
surge como uma “mão amiga” de forma institucionalizada, constituída de discurso próprio e 
autoridade instituída pelo Estado. Nesse sentido, pode-se notar que, outras formas de 
colonização passam a existir, não relacionadas mais ao império, mas ao Estado Republicano que 
por meio de sua instituição governamental impõe condições subalternas aos indígenas.  

A forma de agressão ideológica e física está presente no conto “Cabou vida nossa de índio”, em 
que o autor indígena retrata as formas de agressões ocorridas por funcionários da FUNAI – 
Fundação Nacional de Assistência ao Índio – na década de 80, na aldeia Cinta Larga, localizada 
no estado de Rondônia e na reserva indígena de Roosevelt. Desta forma, percebe-se a 
identidade colonizadora construída a partir do olhar indígena. Recentes pesquisas têm 
evidenciado como o colonizador realiza, durante o período colonial, as formas de exploração 
econômica, alteridade e a construção da identidade sobre o colonizado. Por outro lado, deve-se 
observar como o colonizado retrata o colonizador. 

O objetivo deste artigo é perceber de que forma o conto do índio Cinta Larga retrata a 
identidade dos colonizadores, o processo de colonização e as suas consequências. Sendo assim, 
o colonizado por muitas vezes não teve uma literatura viva em sua língua materna, pois o 
bilinguismo retrata o símbolo da colonização (MEMMI, 1977, p.98). Dessa forma, o conto do 
índio Cinta Larga representa a situação do escritor colonizado que demonstra uma perfeita 
ilustração do pós-colonialismo, sendo que “somente essa língua permitiria ao colonizado 
retomar seu tempo interrompido, reencontrar sua continuidade perdida e a sua história.” 
(MEMMI, 1977, p.99). Para tanto, o aporte teórico baseia-se no trabalho de Albert Memmi 
(1977) que afirma que todo discurso colonizador constrói a identidade do colonizado, isto 
implica que “o colonizado parece estar condenado a perder progressivamente a memória. (...) 
Assim como a memória do indivíduo é o fruto de sua história e de sua fisiologia, a de que um 
povo apoia-se nas suas instituições.” (MEMMI, 1977, p.94).  

A análise constitui-se de um dispositivo analítico que propõe identificar como o sujeito índio 
retrata o colonizador pelas formas de imposição ideológica e agressões físicas, sendo que o 
discurso do sujeito índio identifica o branco na sua forma-sujeito explorador. Assim, os 
enunciados instauram os significados que explicam como decorre a imposição ideológica. De 
tal modo, o autor indígena descreve quem é esse colonizador, seus processos para conquista e 
domínio, as formas de alteridade e identidade em jogo. A seleção do Corpus, “Cabou nossa vida 
de índio”, deu-se em virtude do conto pertecer a Pichuvy Cinta Larga, indígena da tribo Cinta 
Larga que retrata seu olhar sobre a exploração e agressões sofridas pela subordinação.  
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Os Olhos do Colonizador 

A primeira parte da obra de Albert Memmi é dedicada a descrever a identidade do colonizador, 
assim como sua origem e como ele atua no acontecimento histórico da colonização. Dessa 
forma, Albert Memmi analisa o processo de colonização como efeito da busca do lucro fácil 
através da exploração.  Assim, o colonizador, além de visar ao lucro, é quem mistifica o mundo 
à sua volta. Sua teoria mostra como as explorações marítimas explicam o processo colonizador, 
sendo que o colonialista é um viajante em que “a partida para a colônia não é uma escolha de 
uma luta incerta, procurada precisamente por seus perigos, não é a tentação da aventura, mas a 
da facilidade” (MEMMI, 1977, p. 22). Nesse sentido, Memmi define o conceito de expatriação, 
em que a inserção da ideologia europeia tem seu exílio com pretensões imperiais. Para o 
colonizador, a colônia se torna bastante lucrativa, pois “nela ganha-se mais, nela gasta-se menos 
(...) situações são garantidas, altos os ordenados, as carreiras mais rápidas e os negócios mais 
rendosos” (MEMMI, 1977, p.22). Mas nem todo colonizador da colônia desfrutaria do ‘‘lucro 
fácil’’ , ao contrário, para alguns colonizadores a colônia era considerada um purgatório, sendo 
esta colocada apenas como mão de obra barata, mas “nem por isso deixa de impor-se, e 
rapidamente” sobre os Outros, (MEMMI, 1977, p.22). Define-se “Outro” como sujeito nativo e 
escravo da colônia que aceitaram por imposição a condição de dominação e mistificação. O 
Outro já é constituído por uma identidade pré-construída que o mistifica, exclui e inferioriza. O 
colonizador ao chegar às regiões dominadas, deparasse com o desconforto e sabe que a colônia 
não era nada daquilo que esperava, e, para não cair na miséria, o lucro fácil era tirado do Outro. 
Memmi (1977, p.24) diz que: 

Poderia demorar muito tempo para ver a miséria do colonizado e a relação dessa miséria com 
seu bem-estar? Percebe que esse lucro só é tão fácil porque tirado de outros. Em suma, faz duas 
aquisições em uma: descobre a existência do colonizado e ao mesmo tempo seu próprio 
privilégio.  

Dessa forma, o estudo sinaliza que o colonizador percebe que por meio da exploração do Outro, 
seu “privilégio” é mantido.  Assim sendo, este domínio é uma forma de manter-se na colônia e 
de sustentar o império. Caso contrário, não teria mais privilégios – esta situação é o que vem a 
caracterizar um colonizador.  Considera-se desta forma as condições da colônia: (a) o 
colonizador pode se beneficiar da exploração do colonizado; (b) o colonizador é beneficiado 
pelas leis que o colonizado não tem direito; (c) pode exercer postos administrativos, o que não é 
permitido ao colonizado. Assim o colonizador “quanto mais respira à vontade, mais o 
colonizado sufoca” (MEMMI, 1977, p. 25).  

Logo, o Outro se torna o colonizado humilhado e condenado às mais duras penas quando não 
segue a ordem “soberaníssima” do colonizador. O que decorre no contexto histórico-social-
político é que após vários meses de viagem marítima da Europa até a colônia, o viajante veio em 
busca de sonhos, da riqueza fácil, do novo eldorado. Dessa forma, ao chegarem à colônia, 
recebem um cargo, uma função, e são logo interpelados pela ideologia da legitimação 
colonizadora – é o sujeito com atitude humilde vindo de uma metrópole, mas “sujeitado” pelas 
circunstâncias a que é submetido. Este vem decidido a tentar a vida na colônia, o que logo se 
retratou em duas identidades ao desembarcar no território: a do novo colonizador com senso 
humanitário e a do novo colonizador usurpador devido a fácil e rápida ascensão que 
anteriormente não havia tido na metrópole. O usurpador não fica satisfeito com a presença do 
Outro, condena o colonizado e tira o que lhe é legítimo, a sua terra, a liberdade e sua identidade 
cultural. O colonizador, além de não aceitar que o índio tenha patrimônio (aqui entendido por 
terras), vê-se na condição obrigatória de se conformar com a convivência com este Outro na 
colônia. Sendo assim, a condição do colonizador não permite de imediato se afastar do 
colonizado, porque depende intrinsecamente do serviço do colonizado para assim sustentar 
suas mordomias. 
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Memmi, (1977, p. 57), escreve que o colonizador “precisa negar, com todas suas forças, o 
colonizado e, ao mesmo tempo, a existência de sua vítima lhe é indispensável para continuar a 
ser o que é”. Nesse sentido, o colonizador busca seu espaço, sendo que sua inserção vislumbra a 
facilidade promissora de enriquecer facilmente por meio da relação de desigualdade e 
subordinação. Assim, Memmi descreve que o colonizador é geralmente um homem jovem 
“prudente e policiado, sua espinha dorsal é flexível, seus dentes afiados. Haja o que houver, ele 
tudo justifica; as pessoas nos cargos e o sistema. Simulando nada ter visto da miséria e da 
injustiça que entram pelos olhos; empenhado apenas em conseguir seu lugar, obter sua parte.” 
(MEMMI, 1977, p. 52).  Por outro lado, o colonizador humilde pode se envolver neste cenário e 
transformar-se em um humanitário por não aceitar como são tratadas as coisas na colônia, mas 
pode surgir também neste desembarque o sujeito orgulhoso, prepotente, incrivelmente cruel ao 
decorrer do processo histórico do acontecimento colonial. 

Memmi (1977, p.52-53) diz:  

Quantos deles vi, chegados na véspera, tímidos e modestos, subitamente, verem sua obscuridade 
iluminada por um prestígio que os espanta a eles mesmos. Depois, sustentados pelo corpete de 
sua função social, levantam a cabeça e, logo, adquirem tão desmesurada confiança em si mesmos 
que se tornam estúpidos. (...) Em suma, transformam-se em colonialistas.  

A pesquisa de Albert Memmi especifica outra identidade colonizadora, a do patriota, que no 
exagero de sua vaidade usa como recurso a metrópole. O patriota é quem celebra suas origens 
na cultura, nas festas, nas tradições particulares, sua referência é a metrópole. Este se apresenta 
como um dos membros conscientes do nacionalismo e se nega a outra cultura, pois não entende 
o que seja a heterogeneidade, é quem representa o que tem de mais nobre do significado de 
verdadeiro patriota. Dessa forma, o patriota colonizador impõe sobre os colonizados a 
ideologia nacionalista que tem sua identidade construída, consolidada no prestígio do poderio 
de sua metrópole. O patriota colonizador participa de um universo de méritos, de condições 
mais favoráveis do que as do colonizado. Porém é também aquele se esquece das origens da 
realidade viva, de onde veio, das condições de miséria e a necessidade que o levou a embarcar 
na busca do Eldorado. Suas “verdades” produzidas em relação ao colonizado surgem como 
éticas, fundam estereótipos. Dessa forma, Memmi (1977, p.80) diz que: 

O que é verdadeiramente o colonizado importa pouco ao colonizador. Longe de querer 
apreender o colonizado na sua realidade, preocupa-se em submetê-lo a essa indispensável 
transformação. E o mecanismo dessa remodelagem do colonizado é, ele próprio, esclarecedor. 

Isto significa que o colonizado é reconhecido como ‘Outro’, porque não faz parte da identidade 
nacionalista do colonizador, mas que as condições impostas ao colonizado, como a de aprender 
a “realidade” do explorador, é um mecanismo da remodelagem em que submete o índio às 
condições de desigualdade. Contudo, na análise de Albert Memmi, pode-se notar que qualquer 
que seja a identidade do colonizador, ele terá da mesma forma, uma visão estereotipada do 
colonizado. Assim o colonial é o sujeito em que todas as condições da colônia o levam, de 
qualquer forma, a ser interpelado pela ideologia de ser um colonizador. 

 A Situação do Colonizado 

O colonizador exerce na sociedade a força discursiva para assim convencer os demais 
interlocutores, também colonizadores, de que a identidade do colonizado é selvagem, como 
forma de desvalorizar seu privilégio na sociedade. Tal desvalorização cria um retrato mítico do 
que seja o nativo e o escravo na literatura. Dessa forma, o índio é excluído de todo o mérito que 
obtiver, pois não é legítimo tê-lo.  

O estudo pós-colonialista sinalizado por Albert Memmi esclarece que no processo histórico se 
encontra também o colonizado, sendo que neste não há como defender-se inicialmente da 
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mistificação majoritária retratada pelo colonizador. Assim, há certa impotência do colonizado 
frente à mistificação imposta pela sociedade em que vive. Dessa forma, as instituições do 
colonizador já o têm mistificado. Sendo assim, há uma relação de poder no discurso 
institucional que coloque o colonizado em sua posição. Ou seja, a existência do colonizado é 
justificada pelo colonizador por meio do discurso que condicione a sociedade a entender a 
necessidade do subalterno, assim sua ideologia colonizadora cristaliza instâncias e poderes – a 
de uma pirâmide social em que há o colonizador e, logo abaixo dele, está o colonizado. Desse 
modo, “esse mecanismo não é desconhecido: é uma mistificação. A ideologia de uma classe 
dirigente sabemos disso, faz-se adotar em grande parte pelas classes dirigidas.” (MEMMI, 1977, 
p.82). Dessa forma, como sobreviver a um discurso que o mistifica, o desvaloriza, o desqualifica 
e que não tem o direito de resposta? Por que para ele não existe este direito? A quem o 
colonizado poderia se refugiar?  

Além do mais, descobre-se que mesmo os filhos dos colonizados sofrem a certeza do discurso 
colonizador, que são personagens preguiçosos e que não devem exercer, a exemplo, cargos do 
governo. Dessa forma, o colonizado para ser aceito na sociedade busca legitimar-se também 
como colonizador, há uma transformação, uma mudança de identidade. Sendo assim, a 
mistificação trata da construção de uma imagem, ou seja, é a aceitação do retrato precedido 
pelo colonizador. Memmi (1977, p.86) diz que “a agressão ideológica, que tende a desumanizá-
lo, depois a mistificá-lo, correspondem em suma, à situações concretas que visam o mesmo 
resultado. Ser mistificado já é, pouco ou muito, avalizar o mito e a ele conformar sua conduta, 
isto é, ser por ele determinado”. O efeito é mistificá-lo de que “não são capazes de se 
governarem sozinhos” (MEMMI, 1977, p.89).  

Outro ponto a ser observado são as condições que colocam o colonizado no drama linguístico 
em que o bilinguismo é essencial para se comunicar com o colonizador. Dessa forma, o 
colonizado busca comunicar-se na incerta e pobre cultura oral (MEMMI, 1977, p.96). Sendo 
assim, pequenos grupos de colonizados letrados se empenham em traduzir a cultura e a língua 
de seu povo. Além disso, traduzem o retrato de todo o sofrimento causado pela colonização. 
Por um lado, munido da língua aprendida, é um estrangeiro dentro de suas próprias terras, pois 
o bilinguismo é essencial na colônia. Assim, “a posse de duas línguas não é apenas a de dois 
instrumentos, é a participação em dois reinos psíquicos e culturais” (MEMMI, 1977, p.97).  De 
fato, no anseio de resgatar suas origens, o colonizado letrado traduz todo o conhecimento da 
cultura de seu povo, a qual público ele escreveria?  

A literatura de um colonizado é a retomada da consciência de si mesmo e de todo o seu povo, é 
a reinvindicação urgente da liberdade e da identidade de seu grupo, “(...) não é um acidente ou 
um milagre da planta, mas o sinal de sua maturidade” (MEMMI, 1977, p.99). Sendo assim, a 
literatura é uma forma de identificar o lugar do índio na história. Isto é, compreender os 
motivos que identificam e silenciam o sujeito índio nos discursos historiográficos e literários. 
Podemos, assim, perceber a forma como os discursos sobre o índio na literatura laboram a 
posição de inferioridade dada a eles. Sendo que a questão étnica tem sido silenciada pelos 
discursos oficiais. 

Observa-se que a identidade do índio na literatura resulta do efeito exterior da presença 
indígena na formação histórica da Amazônia. Nenhum discurso é ingênuo e desinteressado, 
mas sim produzido historicamente de acordo com a perspectiva de quem o produziu. Dessa 
forma, os contos são produzidos na sociedade, porque toda literatura é uma construção 
histórica. A Amazônia é uma região heterogênea, portanto com diversas etnias. Nesse sentido, o 
estudo aponta como decorre o fenômeno da formação ideológica colonizadora, culminando 
com uma reflexão sobre o discurso da apologia da superioridade. Todavia, poderia a literatura 
indígena defender sua cultura da opressão? Na verdade, os indígenas historicamente têm sido 
silenciados e mistificados na literatura –  a exemplo da obra Robinson Crusoé, escrita por Daniel 
Defoe e publicada originalmente em 1719, no Reino Unido e The Tempest (1611), de Willian 
Shakespeare, em que a peça literária retrata o personagem nativo Caliban. Desse modo, a 
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colonização fez com que os registros dos nativos fossem apagados, destruídos, para que assim, o 
índio não tivesse voz e nem vez na formação histórica.    

Operações e Processos de Alteridade 

O estudo determina como o efeito do processo de colonização produz a mitificação do 
colonizado. Sendo assim, a colônia é o espaço de constituição desses significados. É na colônia 
que o sujeito índio é reconhecido como colonizado e passa a adquirir essa identidade. Então, o 
que se constitui é o assentimento do sistema, do regime autoritário, cujo propósito é apagar da 
memória indígena suas origens, sua história. Assim, surge uma questão, em qual ideologia o 
índio foi inserido? Memmi usa o termo amnésia cultural, para correlacionar a forma 
progressiva de perder a identidade e apagar a memória, sendo que “(...) a memória do indivíduo 
é o fruto de sua história e de sua fisiologia (...)” (MEMMI,1977, p.94).  Memmi afirma (1977, 
p.94):  

O colonizado parece condenado a perder progressivamente a memória. (...) Assim como a 
memória do indivíduo é o fruto de sua história e de sua fisiologia, a de um povo apoia-se nas 
suas instituições. Ora, as instituições do colonizado estão mortas ou esclerosadas. Mesmo nas 
que guardam uma aparência de vida, ele não mais acredita, pois verifica todos os dias sua 
ineficácia; acontece-lhe envergonhar-se delas como de um monumento ridículo e antiquado.   

O estudo avança ao explicar a ação da alteridade, em que a situação se constitui através de 
relações de contraste, distinção e diferença impostas pelo colonizador ao colonizado. A colônia 
quando sustentada pelo poder vigente se torna uma forma consistente de condenar a memória 
do indivíduo, pois a memória indígena representa sua instituição. Desse modo, a memória se 
perde progressivamente quando o colonizado envergonha-se da situação, acreditando ser 
ridículo e antiquado, e não compreendendo os pesados perigos que a ideologia colonizadora 
está inferindo para instituir sua posição de colonizado. Birman (2000, p. 300), diz que:  

Os sujeitos e os grupos sociais inventem novos ideais alteritários que lhes possibilitem pender 
para o polo do outro e relançar seu desejo de maneira permanente, sem os quais esta abertura 
para o outro é quase impossível, pois o sujeito não pode encontrar suportes consistentes para 
reconhecer o outro em sua diferença e singularidade.  

 Birman aponta que os ideais da alteridade realçam a possibilidade do Outro reconhecer sua 
diferença. Este efeito possibilita a Albert Memmi investigar a forma de exclusão feita pelo 
colonizador e aceita pelo colonizado como ato inquestionável de se discutir, salvo em alguns 
casos de revolta contra o colonizador. Esta conjuntura social-política-econômica realça o 
idealismo da colonização, sendo que consiste em posicionar o colonizador como “superior” e o 
colonizado como “inferior” no sistema da colônia. Dessa forma, o processo de colonização gera 
a anulação da identidade do Outro. Sendo assim, o índio não é tratado pela colônia como 
aquele que detém uma diversidade a ser admirada ou tolerada. Surge, desse modo, a prática da 
alteridade, a ponto de usurpar a dignidade, tirar a identidade e mistificar o indígena com outra 
identidade.  

O colonizador institui ao Outro a imposição deste retrato, mas há neste meio também o sujeito 
colonizado que não aceita essa anulação sistemática, porém sua saída é também tornar-se um 
colonizador. O estudo aponta três identidades do colonizado: (a) o colonizado que aceita a 
condição colonial que o retrata e age como um fato impossível de ser mudado; (b) o colonizado 
que se torna um colonizador; (c) o colonizado que se rebela contra o processo colonizador.  
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Metodologia 

A análise constitui-se de um dispositivo analítico que propõe identificar como o sujeito índio 
retrata o colonizador. Assim, os enunciados instauram os significados que explicam como 
decorre a imposição ideológica. Conforme o exposto, o eixo teórico da análise baseia-se na obra 
de Albert Memmi, O Retrato do Colonizado Precedido pelo Retrato do Colonizador. A seleção do 
Corpus, “Cabou nossa vida de índio”, foi devido o conto pertencer a Pichuvy Cinta Larga, 
índigena da tribo Cinta Larga, que retrata seu olhar sobre a exploração e agressões sofridas 
pelas relações de desigualdade e subordinação. A pesquisa identifica os fenômenos da 
colonização contidos no conto indígena. Assim, qual a relação que o conto tem com os estudos 
do pós-colonialismo?  

 A pesquisa bibliográfica permite delinear os objetivos: (a) identificar quem são os 
colonizadores no conto; (b) como decorre o processo da colonização; (c) as consequências dos 
efeitos da colonização. Para Gil (2010, p.30), “a principal vantagem da pesquisa bibliográfica 
reside no fato de permitir ao investigador a cobertura de uma gama de fenômenos muito mais 
ampla (...)”. Gil (2010, p.30) reconhece que, ‘‘as pesquisas referentes ao pensamento de 
determinado autor e as que se propõe a analisar posições diversas em relação a determinado 
assunto são elaboradas principalmente com base em material já publicado. ’’  

O Índio que Retrata o Colonizador – “Cabou Vida Nossa de Índio” 

O fator processo de colonização concebe aos estudos pós-colonialistas a investigação dos 
parâmetros de imposição, das formas de controle, de dominação por meio da força ou por meio 
do uso do discurso religioso para manter a autoridade colonizadora. Pichuvy, escritor indígena, 
possibilita por meio de seus contos a investigação do retrato do colonizador. Pichuvy, indígena 
da aldeia Cinta Larga, que pertence a reserva Roosevelt, localizada no estado de Rondônia, 
busca descrever o “Eu oprimido” pelo “Ele colonizador” através do conto “Cabou vida nossa de 
índio”. Sendo este corpus um registro que marca os sujeitos e como se significam na história. O 
autor indígena retrata as formas de agressões sofridas por eles, praticadas pelos funcionários da 
FUNAI – Fundação Nacional de Assistência ao Índio – na década de 80, na aldeia Cinta Larga. 
Dessa forma, percebe-se no conto a identidade colonizadora construída a partir do olhar 
indígena. 

O dispositivo analítico propõe identificar as formas de imposição ideológica e agressões físicas, 
sendo que o indígena identifica o branco na sua forma-sujeito explorador. De tal modo, os 
enunciados instauram os significados que explicam como ocorre a imposição ideológica. Assim, 
a análise dos recortes expõe as identidades em determinado momento histórico, na região 
amazônica. O conto inicia: 

FUNAI chegou, não é? Branco chegou... 

Primeiro chefe de posto é ruim, bate nos índio... 

Batia com cacete de pau. Comida nossa mesmo ele joga prato fora. Queria todo mundo pra 
trabalho, até mulher. 

Outra vez, que derrubava índio tá dormindo. Corta corda de rede. Aí índio com raiva, quer 
matar branco.  

O enunciado evidencia a instituição FUNAI, proveniente do Governo Federal e que tem a tutela 
dos cuidados aos índios. O que foi dito comprova a desumanização do índio; os maus tratos por 
quem deveria cuidar deles.  Isso pouco importa ao chefe do posto, que está longe de entender a 
realidade indígena, decorre assim a preocupação de “(...) submetê-lo a essa indispensável 
transformação. É o mecanismo dessa remodelagem do colonizado” (MEMMI, 1977, p.80). 
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Sendo assim, temos o trecho “Primeiro chefe do posto é ruim, bate nos índio... Batia com cacete 
de pau...” que confirma “esse delírio destruidor do colonizado, das exigências do colonizador, 
não é de se surpreender que o colonizado a ele corresponda tão bem, a tal ponto que pareça 
confirmar e justificar a conduta do colonizador.” (MEMMI, 1977, p.83). Dessa forma, o 
colonizador afirma sua imposição ideológica através da opressão que é aceita pelos próprios 
oprimidos, “o que explica, entre outras coisas, a relativa estabilidade das sociedades; a opressão 
é, por bem ou por mal, tolerada pelos próprios oprimidos” (MEMMI, 1977, p.83).  

Pichuvy escreve “Queria todo mundo pra trabalho, até mulher”, o autor usa o conto para relatar 
a exploração dos indígenas no trabalho, inclusive mulheres eram exploradas para os 
“privilégios” do colonizador. Este é o efeito do processo da colonização, pois a exploração parte 
da evidência do gosto pelo julgamento, sendo que o funcionário da FUNAI estabelece ao índio 
aspectos de relações desiguais – isto porque, no pensamento do colonizador, o índio já está 
constituído de mistificação. Trata-se de um sinal da despersonalização do colonizado, sendo 
que “o colonizado jamais é caracterizado de maneira diferencial, só tem direito ao afogamento 
no coletivo anônimo. (Eles são isso... Eles são todos os mesmos)” (MEMMI, 1977, p.82).  

No próximo enunciado, o colonizador reduz a identidade cultural dos indígenas, impõe 
condições ao índio, segundo o autor Pichuvy:  

Chefe de posto achava que nós tá errado, né? Só quer gente faz tudo igual branco. Trabalhar 
muito, ganhar dinheiro... Por isso que índio aprendeu assim, não quer fazer artesanato nada...   

O que o colonizador estabelece por meio das tarefas dos nativos é condicioná-los à moldagem 
capitalista das relações de produção, sem valer dos aspectos culturais indígenas. Desse modo, 
refere-se à mudança de hábitos que acontece no sujeito índio e no fato de ele não saber mais 
fazer artesanato, pois também não tem conhecimentos aplicados para lidar como novas formas 
de produção. O trecho “Chefe de posto achava que nós tá errado, né? Só quer gente faz tudo igual 
branco” evidencia que é o colonizador quem determina as regras de produção. Além disso, esta 
sentença realça que o indígena faz, por meio de suas origens culturais, está fora dos padrões 
capitalistas, das relações de produção, tal carência técnica do colonizado faz o colonizador dizer 
com desprezo “Trabalho de índio” (MEMMI, 1977, p.102).  

Desse modo, os sujeitos colonizadores desprezavam o indígena pelo fato de não saber trabalhar 
da forma que desejavam, ao ser desprezado, este não escapa à mistificação e aos estereótipos. 
Por outro lado, apesar do pouco dinheiro que ganha, o colonizado não tem como pagar pelo 
que produz de seu trabalho e, portanto, é explorado. Dessa forma, o trecho a seguir “Por isso 
que índio aprendeu assim, não quer fazer artesanato nada...” refere-se às consequências da 
colonização, sendo que não há mais artistas e artesões – isto porque, para “melhor dominá-lo e 
explorá-lo, o colonizador o expeliu do circuito histórico e social, cultural e técnico.” (MEMMI, 
1977, p.102). A exploração do trabalho indígena é uma forma de recusa da ascendência do 
índio, o esmagamento econômico das massas colonizadas, sendo que o artesão foi desvalido de 
sua obra. Dessa forma, “o que é atual e verificável é que a cultura do colonizado, sua sociedade, 
seu saber-fazer está gravemente atingido, e que não adquiriu um novo saber e uma nova 
cultura” (MEMMI, 1977, p.102). Sendo assim, o indígena apesar das mudanças ainda resiste em 
perder o que lhe é mais importante: sua memória cultural e sua identidade. As mudanças 
podem ocorrer, mas determinados valores sociais e culturais indígenas não mudam.  

A religião é outra forma de controle, e sendo assim, o sujeito missionário no conto é um norte-
americano. Desse modo, os sujeitos funcionários da FUNAI e o missionário atuam no processo 
de colonização que realiza a negação da língua indígena por meio da língua do colonizador e as 
crenças que são indeferidas por meio do discurso religioso, ambas “adulterando” a cultura 
indígena. Segue o enunciado:  

Agora, missionário americano vem de atração. Vem companhando FUNAI, sabe? 
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Quando gente vem de visitar branco, missionário trapalhou cabeça gente.  

Gente não sabe ainda rezar, né? 

Pergunta-se afinal, o que resta dos traços culturais indígenas se tudo tentam apagar, sua 
história, seu valores, sua arte e sua fé. O índio não tem religião, mas tem fé naquilo que acredita 
e na relação do homem com a natureza. A religião surge neste caso como uma imposição 
ideológica para melhor controlar os nativos – sendo que o esforço é obstinado à desnaturação. 
O colonizado não dispõe de saída para recusar o acontecimento, não existe a condição para 
recusar a conversão religiosa, nesse sentido temos a seguinte passagem, “Quando gente vem de 
visitar branco, missionário trapalhou cabeça gente. Gente não sabe ainda rezar, né?” que 
evidencia o efeito colonizador “a rigor, a ambição suprema do colonizador, deveria existir 
somente em função das suas necessidades, isto é, ser transformado em puro colonizado.” 
(MEMMI, 1997, p.82). Desse modo, os colonizadores têm sua relação de uma classe dirigente, 
em que institui na aldeia a formação ideológica à mercê do capitalismo. Nesse sentido, o 
processo colonizador é consistente, como o enunciado afirma:  

Depois outro missionário chegou, falava língua nossa. Falava de pecado, de não pode dançar, ele 
não pode beber nem na makaloba, nem bebida nossa mesmo. 

Aí sim, cabou vida nossa de índio. Esse daí ficou dois anos no Roosevelt morando. Falava 
palavra de Jesus, batizou tudinho na água. Daí índio acredita, né?   

Neste enunciado, detalhes característicos do processo de colonização foram mostrados a 
exemplo de aproximar-se dos nativos por meio de alguém que entenda o dialeto deles. O 
processo colonizador substituiu o primeiro missionário por outro que sabia falar o dialeto 
indígena, tornando eficaz a possibilidade de conduzir não só a religião, mas de apassivá-los. O 
trecho “Depois outro missionário chegou, falava língua nossa. Falava de pecado, de não pode 
dançar, ele não pode beber nem na makaloba, nem bebida nossa mesmo” evidencia a recusa de 
alguns valores da cultura indígena por meio de dogmas religiosos, em que o fato de dançar e 
beber makaloba são pecados porque a religião impõe esta condição. Dessa maneira, o efeito que 
sucede é o da negação quanto à identidade cultural do índio. Mais do que isto, é o 
indeferimento da identidade cultural coletiva indígena. Diz Memmi (1977, p.81) que “como se, 
enfim, todo traço reconhecido ou inventado devesse ser o índice de uma negatividade. Assim se 
destroem, uma após a outra, todas as qualidades que fazem do colonizado um homem”.  

Este processo desvalida gradualmente a história e cultura indígenas para se valer de outros 
valores que sejam do colonizador. É o mecanismo da remodelagem do colonizado. Consiste, 
inicialmente, de uma série de negações, pois o missionário que se aproxima de forma 
hospitaleira procura passar aos índios de que tudo o que fazem (dança, música, culto a floresta, 
etc...), são considerados traços negativos (MEMMI, 1977, p.81).  

Os indígenas tornam-se vulneráveis quanto à ambição suprema do colonizador, que não 
compreende “a mãe indígena chorando a morte de seu filho, a mulher indígena chorando seu 
marido, não lhe recordam senão vagamente a dor da mãe ou da esposa” (MEMMI, 1977, p.82).  

Pichuvy, ao dizer “Aí sim, cabou vida nossa de índio”, discute toda a destruição cultural 
indígena por meio de dois aparelhos ideológicos: o Estado e a religião.  Ambos podem significar 
uma forma de adulterar a cultura indígena, sendo que “o colonizado não dispõe de saída 
alguma para deixar seu estado de infelicidade: nem jurídica (a naturalização) nem mística (a 
conversão religiosa): o colonizado não é livre de escolher-se colonizado ou não colonizado” 
(MEMMI, 1977, p.82).  

Assim “Cabou vida nossa de índio” representa as formas de silenciamento quanto sua 
identidade cultural.  É o retrato do colonizador precedido pelo olhar do colonizado, sendo que 
o conto simboliza a imagem que o indígena tem sobre o colonizador, das formas de controle.  
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Memmi sinaliza que o colonizador determina as condições dos colonizados – dessa forma, o 
colonizador não observava como o Outro vivia.  

Pichuvy sugere no verso final que o indígena prefere se libertar de todos os traços de domínio 
da colonização:  

O pessoal do exército disse que vai fazer picada grande pra gente conhecer picada nossa. Disse 
que vai sim! Picada pequena nós num sabe bem certo, aí para de brigar.  

14 de abril tem dez fazenda também pra dentro. Nós tá esperando picada. Aí quando pronta, se 
FUNAI num tira, nós mesmo vai tirar branco. Nós tá cansado já. Cabeça quente já tudo índio.  

Nota-se, neste recorte, a presença do exército e de fazendeiros. Mas os indígenas já não 
assimilam as condições impostas, inclusive pela FUNAI, e demonstram indignação com 
fazendeiros por perto de sua comunidade indígena. Assim, o estudo da obra de Pichuvy, autor 
do conto, propõe não apenas entender como o índio observa o colonizador, mas também 
descrever as condições para o estopim da revolta nos indígenas. Ao dizer “14 de abril tem dez 
fazenda também pra dentro. Nós tá esperando picada. Aí quando pronta, se FUNAI num tira, 
nós mesmo vai tirar branco. Nós tá cansado já. Cabeça quente já tudo índio.”, o autor postula 
imediatamente sugestões sobre o que resta para o colonizado fazer em face de toda infelicidade.  
Assim, o índio “não podendo deixar sua condição de acordo e em comunhão com o 
colonizador, tentará libertar-se contra ele: vai revoltar-se”. (MEMMI, 1977, p.111)  

A revolta é uma consequência da colônia, sendo que cedo ou tarde os indígenas se rebelariam. 
Dessa forma, há uma ruptura das condições impostas pelos brancos, pois o indígena foi 
arrancado de seu passado, suas tradições foram agonizadas, o extermínio de seus ascendentes é 
o futuro incerto de seu povo. Portanto, como poderia o índio não se revoltar? O massacre 
ocorrido em abril de 2004 na reserva indígena de Roosevelt é o reflexo desse acontecimento. Em 
abril de 2004, os índios cercaram mais de 100 garimpeiros que invadiram suas terras para 
procurar diamantes, sendo que 29 garimpeiros morreram no conflito. O efeito da colonização 
que desenvolve o mecanismo da negação da cultura, identidade e da legitimidade de terras 
indígenas, agrava-se tanto, a ponto de os índios não resistirem à opressão, gerando tensões na 
área e ocasionando possíveis e lamentáveis confrontos, como o que ocorreu no mencionado 
ano.  

Considerações  

Albert Memmi em seu estudo sobre identidade e alteridade permite-nos compreender como o 
sujeito índio sofre a ação mistificadora do colonizador. Dessa maneira, é possível explicar as 
pretensões e expectativas sobre a colônia, evidenciando suas significações, atribuindo noções de 
identidade, considerando reflexões do discurso colonizador e as formas de submissão do 
colonizado, neste processo ideológico, e comprovar que a complexidade colonizadora produz a 
formação da identidade do Outro. Dessa forma, o autor Pichuvy Cinta Larga, da reserva 
indígena Roosevelt no estado de Rondônia, constitui no seu conto o retrato do colonizador e 
permite que a academia pesquise autores indígenas para que entenda os efeitos da colonização.  

Este estudo pós-colonialista identificou que as instituições governamentais podem estar 
realizando o processo de colonização, do mesmo modo como ocorreu na década de 80, em que 
uma instituição agrediu os indígenas pelas formas de imposição e formação do ideológico, 
mostradas por meio dos maus tratos e da religião, existe uma classe dirigente, ignorando, desse 
modo, as lideranças indígenas. O efeito ideológico do processo colonizador decorre por meio 
da mistificação e da negação da cultura inclusive por meio da religião.  

Desse modo, a agressão resulta de algo já pensado anteriormente, que é a mistificação do índio. 
A ideologia colonizadora impõe, assim, que o território seja um espaço dominado. A análise do 
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conto “Cabou vida nossa de índio” identifica as seguintes condições para o silenciamento do 
sujeito índio: as formas de exclusão que anulam a identidade do Outro e o sistema colonial que 
orienta uma mudança de identidade do colonizado. Desse modo, as instituições garantem seu 
domínio; a religião do nativo é negada; as origens do colonizado são apagadas – sendo que estas 
ações sustentam a formação da colônia e impõem que o colonizado aceite essa condição. O 
estudo aponta que a colônia anula o que há de mais nobre no colonizado que é a liberdade. 
Dessa forma, “cabou vida nossa de índio” é o retrato que o índio faz do homem branco que 
busca impor a cultura da homogeneidade na tribo, pois é, nesta conformidade, que fica mais 
fácil do grupo ser dominado, de explorar os mais fracos. Por outro lado, quando a diversidade 
se torna mais complexa, se torna igualmente difícil de dominar. Por fim, o conto proporciona o 
olhar do colonizado, que mostra que o índio tem uma identidade a ser preservada através da 
dança, da música, dos costumes e de sua fé. 
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Anexo 

“Cabou Vida Nossa de Índio” 

Mas teve tempo bom pra Cinta Larga no mato ainda. Gente muita, maloca grande... 

Gente num morre, num fica doente nada... Nem malaria, nem gripe, nem TB. 

Índio muito mesmo! Tudinho alegre cantava música de noite no terreiro, tomava chicha... 

Depois, agora, nós tá pouquinho, bicho pouquinho também... Nós tá aqui agora, né? Mas não 
precisa branco não.  

Nós sabe tudo de mato. Se pudesse que nós voltava pra lá. Que nós não precisava branco nada! 

FUNAI chegou, não é? Branco chegou... 

Primeiro chefe de posto é ruim, bate nos índio... 

Batia com cacete de pau. Comida nossa mesmo ele joga prato fora. Queria todo mundo pra 
trabalho, até mulher. 

Outra vez, que derrubava índio tá dormindo. 

Corta corda de rede. Aí índio com raiva, quer matar branco. Aí Apoena chegou, mandou 
branco parar disso. 

Pessoal quer ir embora pro mato, foi embora tudinho! Eu ficou... esperando meu família 
arrumar bagagem. 

Chefe do posto encheu muito canoa, encheu de água, dois irmão meu morreu...  

uma mulher morreu... 

Peão FUNAI chega, quer mexer transar de índia. Até chefe de posto namorar índia. Mulher 
mesmo conta. Primeiro com medo, depois conta.Agora não tem mais isso agora não. 
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Chefe de posto achava que nós tá errado, né?  

Só quer gente faz tudo igual branco. Trabalhar muito, ganhar dinheiro... Por isso que índio 
aprendeu assim, não quer fazer artesanato nada... 

Aí que chefe de posto dava sabão, né? Manda vestir roupa... 

Mas aí que Apoena não é assim, sabe?  

Apoena é bom. Cinta Larga já até baleou ele e Apoena é amigo 

ainda, rapaz! 

Agora, missionário americano vem de atração. Vem companhando FUNAI, sabe? 

Quando gente vem de visitar branco, missionário trapalhou cabeça gente. 

Gente não sabe ainda rezar, né? 

Depois outro missionário chegou, falava língua nossa. Falava de pecado, de não pode dançar, 
ele não pode beber nem makaloba, nem bebida nossa mesmo. 

Aí sim, cabou vida nossa de índio. Esse daí ficou dois anos no Roosevelt morando. Falava 
palavra de Jesus, batizou tudinho na agua. Daí índio acredita, né? 

Também Brígido, chefe de posto, que mandava casal fazer de casa, pequenininha separada. Este 
também bateu muito índio! Puxava revólver.. .E...puxava. 

Agora problema invasão também. Junto de picada tem fazenda. Sessenta família pra dentro de 
picada. Três fazenda tem no Rio Kermit pra dentro Roosevelt.  

Tem tirando madeira também. 

Pessoal do exército disse que vai fazer picada grande pra gente conhecer picada nossa. Disse que 
vai sim! Picada pequena nós num sabe bem certo, aí para de brigar.  

14 de abril tem dez fazenda também pra dentro. 

Nos tá esperando picada. Aí quando pronta, se FUNAI num tira, nós mesmo vai tirar branco. 
Nós tá cansado já. Cabeça quente já tudo índio.  
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Identidade Cultural Indígena na Amazônia Equatorial  

Lusilene Mariano de SÁ77 

Introdução 

O interesse atual pela temática indígena se deve à renovação de perspectivas teóricas, referente à 
ideia de que os índios precisavam ser “civilizados”, isto é, incorporados à cultura ocidental. 
Nesse sentido, a cultura indígena, entendida como primitiva, estável e imutável, seria extinta, e 
os índios fariam parte da comunidade nacional.  

Como exemplo das novas perspectivas, citamos a presença das sociedades indígenas em nosso 
país. Reconhecendo a participação indígena na História, é importante entender que, do mesmo 
modo que os não índios nunca formaram um bloco homogêneo, entre os índios isso também 
não ocorreu. Se tomarmos como exemplo a história colonial, verificaremos que, entre os 
europeus que aqui vieram, havia vários grupos, desde reinos diferentes (portugueses, franceses, 
espanhóis, holandeses), como aqueles que tinham atividades diferentes (colonizadores, 
missionários, pobres, ricos, etc.). Isso explica o fato de que grupos indígenas poderiam se aliar a 
certas nacionalidades, opondo-se a outras. 

Nesse sentido, os índios incorporam elementos da cultura ocidental, dando a eles significados 
próprios, podendo utilizá-los como estratégia para obtenção de possíveis ganhos. Assim, os 
índios atuaram ao longo do tempo, apesar das catástrofes que o contato promoveu, com guerras 
e doenças. 

Contudo, ao tratar da presença indígena no romance Um velho que lia romances de amor 
(1989), primeiro romance do escritor chileno Luís Sepúlveda, não se deve negligenciar os 
estudos recentes, que deixaram de lado as ideias de culturas fixas, imutáveis e puras. Aceita-se a 
cultura como um produto construído historicamente, flexível e dinâmico. É comum se falar em 
circulação, apropriação e ressignificação cultural. 

Assim, em vez de tratarmos do termo aculturação, usamos o conceito de transculturação, 
que entende que todas as sociedades são mistas, variadas e sujeitas à mudança. Já que toda 
sociedade se modifica ao longo do tempo, em situações de contato entre diferentes culturas, 
entende-se que as influências são recíprocas, mesmo quando uma das partes promove 
escravidão e morte. 

Desenvolvimento 

O romancista Luís Sepúlveda nasceu em 04 de outubro de 1949, em Ovalle, no Chile, uma 
pequena aldeia no Norte do país. Escritor e jornalista. Desde 1997 reside em Gijón, na Espanha. 
Durante um período de sete meses, Sepúlveda viveu no Equador no seio da comunidade dos 
índios Shuar, participando numa missão de estudo da UNESCO, que tinha como objetivo 
estudar o impacto da colonização na forma de vida deste povo. Viajou e trabalhou 
no Brasil, Uruguai, Paraguai e Peru. 

Sepúlveda é um perspicaz narrador de viagens e aventureiro nos confins do mundo e destacou-
se pela descrição de lugares sugestivos e paisagens irreais com o desejo de contar histórias sobre 
o homem. O objeto desse estudo é a obra traduzida do espanhol Um velho que lia romances de 
amor, (1998), título original Un viejo que leía novelas de amor (1989).  

O livro se revelou um sucesso imediato e internacional, tendo sido traduzido para mais de 35 
idiomas. Atingiu a cifra de 18 milhões de exemplares vendidos, 20 anos depois da sua 
publicação. Um velho que lia romances de amor foi levado ao cinema em 2011 com guião do 
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próprio Luís Sepúlveda, realização do australiano Rolf de Heer e interpretação de Richard 
Dreyfuss.  

O curto livro Um velho que lia romances de amor é um romance simples e de leitura rápida e 
leve, mas muito bem escrito por Sepúlveda. Luís Sepúlveda dedicou o livro ao seu amigo Chico 
Mendes, o grande defensor da floresta amazônica. O romance conta-nos a história de António 
José Bolivar Proaño e Dolores Encarnación del Santíssimo Sacramento Estupiñán Otavalo, que 
ficaram comprometidos aos 13 anos, e casaram-se dois anos depois.   

Quatro anos depois, após a morte do pai de Dolores, herdaram  “[...] uns poucos metros de 
terra, insuficientes para sustentar uma família, além de alguns animais domésticos que se foram 
com os gastos do velório”. (p. 09). Descobriram, entretanto, que não podiam ter filhos. 
Inconformados, aceitam uma proposta do governo e mudam-se para a Amazônia equatoriana, 
instalando-se em El Idilio, uma terra de tal forma isolada que apenas uma pequeníssima e 
precária embarcação fluvial assegura o transporte de habitantes, medicamentos e dos visitantes, 
assim como a comunicação com o exterior. Um lugar perdido na imensa floresta. Dois anos 
depois, Dolores sucumbe “[...] consumida até aos ossos pela malária [...]”. (p 10). 

Com a morte da mulher, a vida de António José Bolívar Proaño sofre uma completa 
transformação. Abandona o lugarejo onde vivia e junta-se aos índios Shuar,  passando, assim, 
vários anos com eles e aprendendo os segredos da vida na selva.  Quando volta a El Idilio, 
descobre sua paixão pelos romances “[...] que falavam do amor com palavras tão bonitas que às 
vezes lhe faziam esquecer a barbárie humana”. (p. 15). Os livros eram trazidos pelo dentista 
Rubicundo Loachamín, duas vezes por ano, nas suas viagens para arrancar os dentes das 
populações pobres das margens dos rios Zamora, Yacuambi e Nangaritza. 

“Entretanto os colonos destroçavam a selva construindo a obra mestra do homem civilizado: o 
deserto [...]”. (p. 18). Um dia, um gringo acaba matando as crias de uma onça para aproveitar as 
suas peles. A onça o persegue e o mata, e passa a representar um perigo para a população de El 
Idilio. A população faz uma caçada à onça, mas sente-se incapaz de continuar, incumbindo a 
António José Bolívar Proaño, o velho que lia romances de amor, a dura tarefa de encontrar a 
onça e matá-la. 

Em Um velho que lia romances de amor, múltiplas vozes e diferentes linguagens circulam no 
texto. No entanto, destacamos a cultura indígena, especificamente, índios da Amazônia 
Equatorial da etnia Jivaro e Shuar que são representados no romance. O índio Jivaro é o 
indígena sul-americano que pertence a um povo de língua independente, e em número 
aproximado de oitenta mil indivíduos que vive na vertente oriental dos Andes equatorianos. 
São representados no romance como o índio destribalizado relacionado ao processo de 
transculturação. Já os Shuar são integrantes de um de seus blocos dialetais e representados 
como o índio com forte elo de identidade cultural.  

De acordo com a concepção de sujeito sociológico, apresentada por Stuart Hall, em seu livro A 
identidade cultural na pós-modernidade (2003), a interação entre o Eu e o mundo exterior 
revela a estrutura dos valores sociais, projetados na construção da identidade que preenche o 
espaço entre o ‘interior’ e o ‘exterior’, entre o mundo pessoal e o mundo público. O fato de que 
projetamos a ‘nós próprios’ nessas identidades culturais, ao mesmo tempo em que 
internalizamos seus significados e valores, tornando-os ‘parte de nós’, contribui para alinhar 
nossos sentimentos subjetivos com os lugares objetivos que ocupamos no mundo social e 
cultural. A identidade, então, costura o sujeito à estrutura. Estabiliza tanto os sujeitos quanto os 
mundos culturais que eles habitam, tornando ambos reciprocamente mais unificados e 
predizíveis. 

Observamos à apropriação dos jivaros a alcunha imposta pelos conquistadores espanhóis, de 
modo que havia uma enorme diferença entre o shuar altivo e orgulhoso, conhecedor das 
secretas regiões amazônicas, marcadas pela cultura de caçar anta, pacas, capivaras, catetos, 
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pequenos javalis, macacos, aves e répteis. Além do uso da zarabatana, silenciosa e eficaz na caça, 
e a lança ante os velozes peixes. E um jivaro, como os que se reuniam no cais de El Idilio, 
vestidos de farrapos de branco esperando por um resto de álcool. “Os jivaros. Indígenas 
rechaçados por seu próprio povo, o shuar, por considerá-los envilecidos e degenerados com os 
costumes dos “apaches”, dos brancos”. (p.09).  

Argumenta-se, entretanto, a prevalência de uma identidade unificada e estável, conforme 
mantinham a cultura indígena: 

 [...] homenagens diárias ás cabeças reduzidas dos inimigos mortos como guerreiros dignos [...] 
entoava os anents, os poemas-cantos de gratidão pela coragem transmitida, e os votos de uma 
paz duradoura[...]No dia seguinte, entoando anents de louvor áquelas novas vidas, agora com 
formas de peixes, borboletas ou animais sábios [...]. (p. 34). 

Bakhtin (1997), por sua vez, expressa a valorização justamente da fala, enunciação, e afirma sua 
natureza social não individual: a fala está indissoluvelmente ligada às condições da 
comunicação, que, por sua vez, estão sempre ligadas às estruturas sociais, representadas nas 
personagens indígenas por múltiplas linguagens (colonizado e colonizadores; nativos e 
estrangeiros). 

No entanto, está se fragmentando, sendo composta não de uma única, mas de várias 
identidades, algumas vezes contraditórias ou não-resolvidas:  

Enormes máquinas abriam caminhos, e os shuar aumentaram sua mobilidade. Já não 
permaneciam os costumeiros três anos num mesmo lugar, para depois deslocar-se e permitir a 
recuperação da natureza. Entre estação e estação carregavam suas cabanas e os ossos de seus 
mortos afastando-se dos estranhos que apareciam ocupando as margens do Nangaritza. [...] Os 
shuar se moviam rumo ao oriente buscando a intimidade das selvas impenetráveis. (p. 35). 

Correspondentemente, as identidades, que compunham as paisagens sociais ‘lá fora’ e que 
asseguravam nossa conformidade subjetiva com as "necessidades" objetivas da cultura, estão 
entrando em colapso, como resultado de mudanças estruturais e institucionais. (HALL, 2003). 

Revela-se ainda, o processo de transculturação que está na base do desenvolvimento histórico e 
cultural latino-americano. Esse termo foi formulado pela primeira vez em 1940, pelo etnólogo e 
antropólogo cubano, Fernando Ortíz, em Contrapunteo cubano del tabaco y el azúcar (1987), 
como forma de substituição das expressões, tais como: mudança cultural, aculturação, difusão, 
migração ou osmose de culturas, por significarem pouco representativas desses fenômenos 
sociais que produzem implicações culturais, causando impacto, nas diversas civilizações ao 
longo dos tempos e da história. 

O teórico e crítico literário uruguaio, Ángel Rama, vale-se desse constructo antropológico e 
elabora todo um arcabouço teórico para dar conta dos processos de formação da narrativa 
latino-americana, e oferece no seu livro Transculturación narrativa em América Latina (1982) 
uma série de reflexões teórico-críticas que permitem compreender a evolução da narrativa do 
século XX no nosso continente.  

Nos postulados de Rama, considera-se que a transculturação literária se aplica à análise literária 
como sendo geométrica e fenomenológica, uma vez que, limita-se a descrever três momentos: 
parcial desculturação, que afeta várias zonas da cultura e da literatura ocasionando a perda de 
componentes obsoletos. No segundo momento, de incorporação de componentes ou elementos 
vindos da cultura ou literatura externa. E o terceiro, traduz-se no esforço de recompensação, 
recombinando os elementos sobreviventes da cultura ou literatura originarias e os vindo de 
fora.  

Nessa perspectiva, pode-se apreciar, então, um aproveitamento de componentes 
completamente homogêneos, ou seja, uma oscilação entre a adoção do modelo europeu e a 
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valorização das raízes tradicionais, orais, populares, folclóricas e telúricas que conformam a 
diferença nacional.   

Os jivaros sorriam mostrando seus dentes pontiagudos, afiados como pedras de rio. 

- E vocês? Que diabos estão olhando? Algum dia vão cair em minhas mãos, seus micos – 
ameaçava o dentista.  

Ao sentir-se mencionado, os jivaros respondiam contentes.  

- Jivaro bons dentes tendo. Jivaro muita carne de macaco comendo. (p. 10). 

Para Bakhtin (1997), a comunicação verbal, inseparável das outras formas de comunicação, 
implica conflitos, relações de dominação e de resistência, adaptação ou resistência à hierarquia, 
utilização da língua pela classe dominante para reforçar seu poder, etc.  

A resistência dos nativos representa uma frustração daquela estratégia de vigilância do século 
dezenove, que procura dominar o indivíduo ‘calculável’ postulando a verdade que o sujeito 
possui, mas não sabe. O nativo incalculável cria um problema para a representação civil nos 
discursos da literatura e da legalidade. (BHABHA, 1998). 

Com o aparecimento do primeiro gringo morto em El Idilio, os índios são apontados como 
culpados por sua morte “[...] estes silvícolas o mataram e depois o borrifaram com mijo de gato. 
Vocês engolem qualquer baboseira [...]. Os indígenas quiseram replicar, mas o cano apontado 
para eles foi uma imperativa ordem de guardar silêncio”. (p. 18). 

O trecho destacado mostra que a incerteza gerada por aquela resistência transforma a própria 
demanda da narrativa. O que era falado dentro das ordens da civilidade agora acede ao 
significante colonial. Do ponto de vista do colonizador, apaixonado pela posse ilimitada, 
despovoada, o problema da verdade se transforma na difícil questão política e psíquica de limite 
e território: Digam-nos por que vocês, os nativos, estão aí. (BHABHA, 1998). 

Etimologicamente instável ‘território’ deriva tanto de terra como de terrere (amedrontar), de 
onde territorium, ‘um lugar do qual as pessoas são expulsas pelo medo’ conforme apresentado 
no trecho: “Às vezes caçavam algum cateto para os colonos, e o dinheiro que recebiam deles 
não tinha outro valor que o de troca por facão novo ou um saco de sal”. (p. 33).  

Bakhtin (1997) chama a atenção para o fato de que o discurso verbal, em qualquer esfera da 
vida, não pode ser compreendido fora da situação social que o engendra, não existindo 
isoladamente na medida em que participa do fluxo social em um constante processo de 
interação e troca com outras formas de comunicação.  

Partindo dessa premissa, a compreensão da representação das personagens indígenas busca (na 
cultura, na vida e no conhecimento compartilhado entre as personagens, e nos contextos 
sociais, nos quais estão inseridos) suas construções identitárias que, por serem atribuições 
situadas sócio-historicamente, são sempre relações de sujeitos e de sentidos e seus efeitos são 
múltiplos e variados, podendo ser entendidos como heterogêneos, contraditórios, e em fluxo, 
constituintes das práticas. 

Conclusão  

A identidade cultural é um conjunto vivo de relações sociais e patrimônios simbólicos 
historicamente compartilhados e estabelece a comunhão de determinados valores entre os 
membros de uma sociedade. Dessa forma, observa-se que a identidade de um povo não é 
marcada por um único aspecto que o diferencia de outros grupos, mas sim, por um conjunto de 
práticas culturais vivenciadas entre os membros do grupo e da sociedade “civilizada”. 
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Infere-se, assim, que (a partir do que foi exposto, bem como pelas concepções postuladas por 
Bakhtin em relação à linguagem) a interação com o outro no mundo social é central no 
processo de constituição da consciência. O ser humano, portanto, constitui-se por meio de 
todas as atividades e papéis por ele desempenhados, nas mais diversas esferas do mundo social, 
que encontram-se impregnados do discurso de outrem. 

Do mesmo modo, considera-se fundamental compreender o discurso como meio através do 
qual seja possível entender que a participação nas mais diversas esferas da vida social que 
determina o Eu, como avaliamos o outro e como pensamos que esse outro nos avalia, 
desencadeia um processo ininterrupto de (re)construção de identidades. 

Por fim, a representação da identidade cultural indígena no romance expressa à constituição 
identitária de acordo com a forma como o sujeito é interpelado ou representado, a identificação 
não é automática, mas pode ser adquirida ou perdida. Ela tornou-se politizada. Esse processo é, 
às vezes, descrito como aquele que constitui uma mudança de uma política de identidade para 
uma política de ‘diferença’. Conclui-se, ainda, que as ideologias reveladas no discurso dos 
participantes são diretamente influenciadas pela participação deles em diferentes constituições 
das práticas de atuação. 
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“Invisibilidade”:  uma análise verossímil da Amazônia 
puruense 

Maria Odete da SILVA78 
Tatiana da Silva ANDRADE79 

INTRODUÇÃO 

 Sabemos que para avançar, seguir a modernidade, há suas vantagens e desvantagens, porém, a 
forma do avanço é o que define a forma de vida futura. Contudo, na ocupação das terras às 
margens do rio Purus, houve crescimento, no aceleramento no que concerne à população 
ocupante. Ponto positivo aos desbravadores: conquista de novas terras. Por outro lado, ao falar 
das desvantagens, suscita-se uma reflexão na forma em que ocorreu essa conquista, e este seria 
o seu lado negativo e desvantajoso, pois ao apontarmos para eles (colonizadores) um olhar 
positivo, a um só tempo existe um ato “corajoso” e em prol da “modernidade”. No entanto, ao 
analisarmos com o viés a partir dos quais se defendem os direitos humanos, estes mesmos atos 
em que exaltaram os soldados cristãos ferem, violam esses direitos, pois essa conquista ocorreu 
de forma cruel, desumana e em razão daquilo que o homem “superior” acreditava. Sendo assim, 
não foi somente o sentimento de superioridade que os impulsionava, mas, também, a busca por 
novas terras, novas colonizações, dessa maneira, mais imposições, poder ao homem 
colonizador (desbravadores). 

 Portanto, o ponto ápice do estudo, convida-nos a analisar a forma de desbravamento das terras 
localizadas às margens do rio Purus, conhecida atualmente como cidade de Lábrea.  

Este desbravamento ultrapassou os limites da crueldade humana. Se formos conhecedores dos 
direitos humanos, poder-se-ia dizer que, esta foi uma conquista: que ao menos se ouviu ou se 
reconheceu; que todos têm o direito à vida, além de expressão, independentemente da raça, 
religião ou de qualquer outro apontamento que se possa julgar. Mas, analisando com os olhos 
do colonizador, um olhar comum, ou melhor, característico daquele que oprime nenhum 
direito de expressão é permitido. 

 O conto escolhido para análise é intitulado “Invisibilidade” e é tema de estudo do pós-
doutorado de Hélio R. da Rocha – professor doutor da Universidade Federal de Rondônia – 
UNIR, formado em Letras/Inglês e História, com doutorado em Teoria Literária, além de poeta, 
tradutor e romancista. Atualmente, Rocha é coordenador do Mestrado em Estudos Literários 
(MEL), e pós-doutorando pela Universidade Federal Fluminense, cuja pesquisa consiste em 
uma investigação acerca da historicidade da fundação de uma cidade e da saga do coronel 
Antônio Rodrigues Labre. Destarte, o objeto escolhido para análise representa o relato de forma 
ficcional da região amazônica, por isso, damos suma importância, consequência da escolha. 

 Além disso, “Invisibilidade” retrata de forma violenta a saga, o desbravamento, focalizando a 
ocupação da área às margens do Purus, isto é, a colonização sangrenta em prol do avanço da 
modernidade, do homem colonizador e “superior”; há, também, a representação imaginária e 
tecedura das palavras, tornando-se, dessa forma, uma literatura encantadora. Por isso, a escolha 
da análise no viés pós-colonialista; análise ficcional, conduzida ao olhar realista, trazendo, desse 
modo, o pensamento colonizador, ou seja, cenário do opressor e do oprimido. 

 Em suma, na retração realística para ficcional, o narrador revela-nos de forma apocalíptica o 
fim da tribo Apurinã, ou seja, um sonho profético revelado por Jurupari, Deus indígena, a 
Yauri, membro da tribo. O índio Yauri narrara a Cizo, pajé, o que havia sonhado e seria 
interpretado como uma revelação do Deus deles. Porém, a revelação nada mais seria do que a 
chegada do coronel Labre e sua tropa, dizimando toda a tribo, impiedosamente. No decorrer da 
trajetória literária, há, também, a revelação cultural desta tribo. 
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1. O olhar do narrador de “Invisibilidade” 

Acreditamos que o olhar na narrativa pode ser visto como uma forma existencial de lidar com 
uma perspectiva, ou seja, a visão do narrador é conduzida pelo autor: seu ponto de vista. Ou 
conforme defende o crítico literário Alfredo Bosi (2003), é conduzida pela técnica, pelo foco 
narrativo. Aliás, Bosi assegura que o olhar difere do ponto de vista, por possuir mobilidade. Em 
suas palavras, o olhar:  

(...) é ora abrangente ora incisivo. O olhar é ora cognitivo e, no limite, definidor, ora emotivo e 
passional. O olho que prescruta e quer saber objetivamente das coisas pode ser também o olho 
que ri ou chora, ama ou detesta, admira ou despreza. Quem diz olhar diz, implicitamente, tanto 
inteligência quanto sentimento. (...). (BOSI, 2003, p.10).  

É desta forma que concebemos o conto “Invisibilidade”: como um modo de lidar com uma 
perspectiva. Talvez, quem sabe seja um desabafo literário, que leva o invisível ao visível, em 
uma tentativa de recriar, ou seja, promover a reflexão, lançar um olhar sobre a vergonhosa 
ocupação das terras às margens do rio Purus, que fora fundada por A. R. Labre, atual cidade de 
Lábrea, como já afirmado neste trabalho.  

Nesse sentido, através da literatura, adentramos as matas amazônicas de um tempo distante, 
somos conduzidos pelo olhar do narrador que se lança panoramicamente sobre a comunidade 
indígena Apurinã, e descreve suas rotinas diárias antes da invasão colonizadora. Nessa 
empreitada, destacam-se as tradições daquela comunidade, seus rituais e simbologias. Posto 
que este narrador atribui total relevância à linguagem, ou seja, à forma em que se mantinha viva 
as tradições da tribo Apurinã, descritas no conto, que, aliás, conforme o narrador, eram 
transmitidas oralmente de geração em geração, cujo intuito consistia em conservar suas 
identidades.  

Partindo disso, é oportuno destacar a concepção de comunidade posta pelo sociólogo Polonês 
Zygmunt Bauman:  

É comum afirmar que as “comunidades” (as quais as identidades se referem como sendo as 
entidades que as definem) são de dois tipos. Existe comunidade de vida e de destino, cujos 
membros (segundo a fórmula de Siegfried Kracauer) “vivem juntas numa ligação absoluta”, e 
outras que são “fundidas unicamente por ideias ou uma variedade de princípios”. (...) 
(BAUMAN, 2005, p. 17). 

 Portanto, por este viés, conforme o narrador de “Invisibilidade”, os Apurinãs viviam juntos 
numa ligação absolutamente harmoniosa com os membros da mesma comunidade e, 
consequentemente, mantinham sua identidade, pois: “Seu povo era a junção de tudo. O mundo 
todo era uma organização de objetos governados pelos fatos. Contudo, existia uma luz interior 
que os diferenciava dos demais irmãos dos trópicos amazônicos”. (ROCHA, 2009, p. 200). 

 Segundo o narrador do conto supracitado era comum naquela comunidade os diálogos, o 
compartilhamento de experiências que eram narradas por meio da oralidade, havendo, 
também, a valorização dos membros mais idosos, que eram vistos, pelos novos como 
portadores de experiências e sabedoria. Contudo, a forma com a qual se buscava manter suas 
tradições remete ao conceito de narrativa aos olhos do pensador alemão Walter Benjamin 
(1996, p.198). Para ele, a arte de narrar é fundamentalmente transmitida de forma oral, 
consistindo, dessa maneira, em uma espécie de “trabalho artesanal de comunicação” em que o 
narrador retira da experiência o que ele mesmo conta, desta maneira, sua própria experiência 
(ou a relatada pelos outros) é incorporada às coisas narradas e a experiência dos seus ouvintes. 
Portanto, a experiência repassada de pessoa para pessoa, de acordo com Benjamin, é a fonte que 
recorrem todos os narradores. Destaquemos, então, um trecho de “Invisibilidade” que 
comprova tal similaridade.  
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Na maloca, as moças cochichavam. Algumas crianças se dependuravam no seio de suas mães; os 
indígenas mais velhos fumavam e rememoravam atos heroicos de seu povo. A memória era o 
arquivo que lhes garantia o sentimento coletivo, a identidade indígena. Suas tradições eram 
repassadas diariamente. Seus cantos eram entoados e ensinados a todos. (ROCHA, 2009, p. 200) 

A memória, portanto, era concebida pelos Apurinãs como retração histórica de registro 
geracional, tanto que, conforme o narrador, sempre que nascia uma criança, mediante a 
permissão de Iara (a mãe d'água) essa tribo organizava um grande festejo na aldeia, com rituais 
de danças, e, além disso, ofereciam um grande banquete aos espíritos, como forma de gratidão 
pela perpetuação de sua tribo. 

Sobretudo, os povos Apurinãs possuíam uma comunidade bem integrada, com linguagens 
próprias valores e crenças.  Nesse sentido, destaca-se o Jurupari, o Deus da tribo. Assim, os 
integrantes desta comunidade indígena viviam em harmonia entre si e com a natureza. 
Destarte, o “dia era visto como mais um presente de Jurupari. A terra, o ar, a água e o fogo eram 
venerados. Não havia distinção entre o povo Apurinã e a natureza.” (ROCHA, 2009, p. 200).  

Neste sentido, reportaremos a Lévi-Strauss que salienta com um tom de ironia que, enquanto: 

 [...] os brancos invocam as ciências sociais, ao passo que os índios mostravam mais confiança 
nas ciências naturais; enquanto os brancos proclamavam que os índios eram animais, estes 
limitavam-se a supor que os primeiros eram deuses. Ignorância por ignorância, a última atitude 
era certamente a mais digna. (STRAUSS apud SANTIAGO, 2000, p.12).  

Dado o exposto, percebe-se a falta de alteridade dos brancos em relação aos indígenas. O que 
remete, também, às reflexões de Fanon – que analisou as disparidades existentes entre raças. 
Conforme o teórico, no viés do colonizador: “(...) A cidade do colonizado é um lugar mal 
afamado (...), ou pelo menos a cidade indígena, cidade negra (...) onde não se importa se nasce 
ou morre, ou mesmo de que se morre.” (FANON, 1968, p. 73). Portanto, fato semelhante 
ocorre em “Invisibilidade”.  

2. Cultura através da Arte 

 Reconhece-se que a existência de um povo é revelada, muitas vezes, através da cultura. Alguns 
estudiosos a definem como: “um sistema simbólico que é uma criação acumulativa da mente 
humana” (STRAUSS apud LARAIA, 1988, p. 62). Em outras palavras: memórias, feedbacks de 
conhecimentos, fórmulas, ideias cerebrais, além de rememoranças que regem a forma de vida 
de uma sociedade, há nelas a representação simbólica ou a forma viva da cultura de um povo. 

 Nesse sentido, o narrador de “Invisibilidade”, com característica onisciente intrusa, isto é, 
“narra como quer e até faz comentários acerca da vida dos personagens” (LEITE, 1985, p. 8), 
por exemplo, “(...). Não bebiam sem pedir permissão à Iara, a mãe d’água. Nem derrubavam 
árvore sem a devida cerimônia. Os cipós guardavam as energias ocultas”. (ROCHA, 2009, p. 
200).  Dessa forma, narra em terceira pessoa todo o cotidiano da tribo Apurinã. Além disso, 
este narrador conduz toda a trajetória como se tivesse filmando, fosse câmera. Um trecho 
bastante interessante e foco ápice para a temática em questão, ei-lo:  

Passavam horas pintando o corpo uns dos outros com tinta de jenipapo e urucum. Losangos e 
retângulos nas costas. Nos rostos, traços paralelos em cores alternadas. O corpo, para os povos 
da floresta, era a porta para os mundos utópicos e distópicos. Assim, se solteiro, desenhos sobre 
os olhos realçavam a beleza e indicavam o caminho para o paraíso. Saracoteava-se como um jacu 
para indicar que se estava interessado em alguém. (ROCHA, 2009, p.199).  

 Contudo, ao analisar a cultura retratada por este narrador, seria plausível afirmar que, os índios 
sempre empregaram a arte, isto é, a arte fez e faz parte da cultura indígena e servia como 
expressão, ou seja, uma forma de comunicar o que sentiam ou sentem. Apesar de suas pinturas 
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não estarem inseridas a nenhum movimento, ao trazê-las para a atualidade, poderíamos 
enquadrá-las como uma arte característica de expressão performática, ou melhor, com mais 
clareza, a Body Art, que utiliza o corpo como suporte plástico. Pugliese (2012, p. 96) faz as 
seguintes considerações sobre a Body Art: “(...). Essa tendência pode tanto filiar-se à Linha da 
Expressividade, entendendo o corpo como matéria, meio e/ou suporte plásticos expressivos”.  

 Dessa maneira, o índio antes mesmo de denominarmos as variedades artísticas, já utilizava a 
Body Art80, ou arte corporal para expressar-se, assim como relata o conto. A pintura seria uma 
forma de demonstrar o que sentia, associando o mundo visível ao invisível, dos sonhos ao real. 
A retração pictórica corporal é vista também como forma de chamar atenção de um parceiro. 
Portanto, afirmaremos que, a pintura e a dança são expressões artísticas e práticas cotidianas 
dos povos indígenas e formas de expressões do mundo visível e invisível.  

2.  Discurso do Colonizador mesclado ao Nazismo 

 Pode-se afirmar que, o pensamento do colonizador é o mesmo sentimento que impulsionou os 
nazistas: sentimento de repulsa ao diferente, além de superioridade. Por apresentar sentimentos 
essenciais e determinantes ao discurso opressor – aquilo que é diferente, porém de forma 
negativa e preconceituosa, assim como retrata o trecho seguinte: “Metei bala nesses bugres. Não 
tenhais pena de munição. Vamos, espalhai-vos. Não são humanos. Não possuem alma como a 
nossa. São seres bestiais. A morte os libertará. [...]. Morte a essa raça errante do Pai Adão!” 
(ROCHA, 2009, p. 202). 

 Bhabha (1998, p. 107) quanto a isso afirmou: “É uma forma de discurso para a ligação de uma 
série de diferença e discriminações que embasam as práticas discursivas e políticas da 
hierarquização racial e cultural”. Em contrapartida, a visão de Hitler apresentava o mesmo 
discurso colonialista, indicava alto grau de superioridade, como, atestou Burns: 

(...), o nacional-socialismo fazia do fator racial um dos pilares centrais da sua teoria. 
Sustentavam os nazistas que a chamada raça ariana, a qual passava por ter nos nórdicos os seus 
representantes mais perfeitos, (...). (...) as realizações e qualidades mentais de um povo são 
determinadas pelo sangue. (BURNS, 1966, p. 431) 

 Nesse sentido, podemos afirmar que o homem acredita ser melhor do que o outro devido a: 
raça, genes, sexo, ou qualquer outro fator determinante, que talvez represente uma barreira 
ingênua de defesa ou, que simplesmente, lhe acompanhará em toda a sua vivência, já que não 
lhe foi ensinado a respeitar o outro. Contudo, a cena bárbara mostra-nos que não foi oferecida 
oportunidade alguma aos desbravadores, nem mesmo para pensar; o único pensamento que 
possuíam seria de oprimir, dominar, enquanto que, para os nativos, o único pensamento seria o 
consentimento de que o fim estaria próximo, isto é, a morte logo chegaria; não lhes foi 
oportuno contestar, nem mesmo saber o que estava acontecendo. 

Considerações Finais 

  O intuito deste estudo foi refletir e analisar acerca da forma como ocorreu a ocupação às 
margens do rio Purus, a saga violenta dos desbravadores em prol da modernização, além do 
poder do colonizador em calar o colonizado como forma de exercer este poder, mostrando, 
dessa maneira, que o sentimento de superioridade está relacionado com o desconhecimento do 
novo, da cultura alheia, ou da não aceitação dela.  

 Ademais, do sentimento preconceituoso, outros motivos levaram os colonizadores a agirem da 
forma como agiram, dizimando cruelmente os povos Apurinãs; desmatando a região sem o 
pensamento sustentável, aliás, para o período, talvez, o homem branco não possuísse sequer 
essa visão. Estes e outros motivos ainda podem ser destacados: conquistas de novas terras; 
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implantação dos ritos, costumes, e por fim, a cultura colonizadora como demarcação de poder, 
de terras – posse.   

 Portanto, este estudo convidou-nos a refletir que o amanhã depende do agora e o passado 
colonizador – colonizado dessa região – é vergonhoso, pois até hoje tenta-se entender as 
ocorrências, os fatos passados. Atualmente há o reconhecimento de que o índio possui sua 
própria forma de viver, com ritos, crenças, costumes, cultura. Porém, esta não é melhor ou pior 
do que a cultura do homem branco, do desbravador, mas sim diferente daquelas que não estão 
inseridas nela. Enfim, uma retração fictícia, sem sair, pragmaticamente, do real, conduzindo o 
real ao fictício, através da tecelagem literária do mundo da linguagem, das letras (palavras). 
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Representações Religiosas nos Seringais no Sudoeste da 
Amazônia 

Cledenice BLACKMAN81  
Washington Heleno CAVALCANTE82 

1 - Introdução 

O presente trabalho tem como objetivo compreender os fenômenos religiosos surgidos, 
sobretudo, em seringais do sudoeste amazônico, nos Estados do Acre e de Rondônia, a partir do 
final do século XIX, com a ascensão do Ciclo do Látex. Estes Estados foram marcados pela 
manifestação abundante de cultos e festividades religiosas, que, embora representassem os 
rituais católicos, não possuíam o consentimento da Igreja e, em muitos casos, não possuíam 
sequer o conhecimento das autoridades eclesiásticas. 

O processo de ocupação da Amazônia brasileira por não indígenas ocorre em vários estágios 
determinados historicamente, a partir do período colonial, com o advento da União Ibérica e a 
supressão do Tratado de Tordesilhas que permitiu, em tempos de domínio político espanhol, a 
entrada de brasileiros e portugueses para a banda ocidental, que anteriormente pertencia, por 
força do mesmo tratado, à Espanha. Conforme Tocantins (1982, p. 23-43) “Esse período foi 
marcado também pela criação de missões jesuíticas e reduções indígenas pela Igreja”. 

Posteriormente, já no século XVIII, o fio condutor para chegada de não indígenas para a 
Amazônia foi o Ciclo do Ouro. Esse período foi de fato responsável por uma ocupação mais 
efetiva da região (PINTO, 1992, p. 35-36); foi também capaz de fomentar, por parte da Coroa 
portuguesa, a construção de fortes e fortins que visavam à proteção do rico território (PINTO, 
p. 64-67). 

Todavia, a construção de mais vilas e cidades, a penetração pela densa hileia amazônica, a 
criação de portos e estradas efetivou-se a partir do final do século XIX, com o início da 
exploração capitalista do látex. O Ciclo do Látex se sobressaiu devido ao grande fluxo 
econômico gerado e também por causar uma substancial migração para a Amazônia: 

Em 1823, a atual Região Norte contava com uma população em torno de 127 mil que, em 1872, 
passa a ser de quase 340 mil; em 1900, soma quase 700 mil e, 20 anos mais tarde, algo mais de 
1.400.000. Como se nota, o aumento a partir de 1872 foi sensível. Essa população, movida pelos 
interesses econômicos ligados à extração do látex, devassa a floresta tropical brasileira, 
incorporar um território de quase 200 mil K² retirado da Bolívia, extermina parte da população 
indígena, miscigena-se parcialmente com eles e provoca o crescimento urbano de Belém e 
Manaus, (CARDOSO; MÜLLER, 1978, p. 25).  

Ainda no período colonial, nas localidades onde havia uma penetração efetiva da Igreja, a 
religiosidade cristã católica apresentou-se como base da organização sociocultural entre as 
comunidades da Amazônia.  De acordo com Galvão (1955, p. 9), “O sistema religioso que se 
desenvolveu como parte dessa cultura em formação teve seus elementos básicos no catolicismo 
ibérico do século XVI”.  Continua Galvão: 

Circunstâncias históricas levaram uma de catolicismo ibérico a confrontar-se com uma religião 
indígena; a dominação que exerceram colonos e missionários portugueses sobre os aborígenes, 
deram margens ao desenvolvimento de uma cultura predominantemente ibérica de que o 
catolicismo era uma das principais instituições, influenciando esse processo as novas condições 
do ambiente, e em particular, a estrutura socioeconômica (GALVÃO, 1955, p. 10) 

Contudo, a dinâmica de cristianização apresentada pela Igreja, no início da colonização, acima 
citada, não apresentou as mesmas características no final do século XIX. Nas regiões que foram 
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sendo ocupadas tardiamente, com o surgimento da implantação de seringais no noroeste do 
Mato Grosso e no sudoeste do Amazonas, as primeiras prelazias foram implantadas, ao passo 
em que as regiões foram sendo urbanizadas. Com relação à criação da prelazia de Porto Velho, 
Hugo (1991, p. 6) faz a seguinte afirmação “a criação da nova Prelazia ia ser um fato. Afirmava 
o Bispo de Cáceres, em uma carta ao Cel. Paulo Saldanha [16/IX/1924]”. 

A região do Acre recebia incursões intermitentes da Igreja: 

[...] Todavia foi somente a partir de 1910 que foram erigidas no vale do Acre Purus as paróquias 
de Antimati e Sena Madureira viabilizando organicamente a existência da Igreja. Entretanto por 
esta se encontrar sob jurisdição da Província do Amazonas, cujos encargos extrapolavam os 
recursos humanos existentes, os apelos se faziam sentir para que fosse criada uma diocese na 
região. Por sua vez, em carta datada de maio de 1920, Dom João Ireneo Joffly, bispo do 
Amazonas, ao comunicar ao clero e fiéis dos Departamentos do Alto Purus e Alto Acre, a 
criação da nova prelazia, o fez destacando que Dom Prospero é “ [...] filho de uma das ordens 
religiosas mais antigas da Santa Egreja, sacerdote de sólidas virtudes e vasto saber e, sobre tudo 
isso, cheio de boa vontade para trabalhar convosco no engrandecimento moral e intelectual 
dessa terra, (NASCIMENTO; LOBO,2012, p. 187). 

As dificuldades em penetrar as regiões mais distantes, onde estavam alocados muitos seringais, 
fez surgir uma série de manifestações culturais. Assim, vale lembrar, que, segundo Williams 
(1969, p. 58), “cultura é todo sistema de vida, no seu aspecto material, intelectual e espiritual”.  
Sendo que alguns desses traços da cultura são menos observados em outras regiões do país 
como: a pajelança, a santificação de iluminados e a utilização de plantas sagradas em rituais 
religiosos. Mesmo não corroborados pela Igreja, estas representações83 possuíam ressonância e 
aceitação social em vários pontos da Amazônia: 

Dentro da realidade amazônica vamos ter uma religiosidade permeada por vários aspectos. 
Somados aos que já foram comentados temos o fator indígena e as crenças do caboclo. Estes 
aspectos por si só, já são capazes de dar novas características às crenças e ao modo como o 
homem se relaciona como sagrado O fiel encontra na religião e seus mitos as condições de 
encarar os problemas insolúveis ou de difícil aceitação, tornando aceitáveis as imposições da 
vida cotidiana. Nas comunidades amazônicas temos deste os mistérios das encantarias, da 
pajelança, dos rituais até os momentos efervescentes das festas religiosas e o imaginário das 
entidades míticas do mundo da natureza. Essa maneira de se relacionar com o sagrado e com o 
universo das crenças não representa apenas o produto da amalgamação de duas tradições, a 
ibérica e a do indígena, estas duas fontes são formadoras da religião do ribeirinho da Amazônia, 
ressaltando que o componente ambiente físico é grande responsável por este fenômeno. 
(GALVÃO apud SARAIVA; SILVA, p. 6).  

Principalmente em seringais do Acre, mas também em seringais de Rondônia, observa-se que a 
partir do Ciclo do Látex, surgem várias representações religiosas fundamentadas na mitificação 
de determinados indivíduos da comunidade seringueira, que por algum fator passaram a ser 
evidenciados no convívio social desses seringais.  De acordo com Dourado et alli (2011, p.6), “a 
necessidade de fazer pedido e agradecer o atendimento divino promove na comunidade o 
pagamento de promessas e pedidos com demonstração de fé por meio de construções de 
capelas, queima de fogos e a entrega de ex-votos84”. 

Ainda para Dourado et alli (2006, p.8), “refletir sobre a devoção nos tempos do seringalista traz 
a perspectiva de que a constituição dos lugares de devoção é parte da história de ocupação, da fé 
em milagres como esperança de melhorias na vida, além das próprias manifestações culturais”.  

Entretanto, cabe lembrar que essas alterações culturais são mencionadas por Canclini (2011) e 
Hall (2006), sendo que ambos descrevem o processo de hibridação da cultura. 

A religião possui condições de transformar as dificuldades e fazer com que elas sejam aceitas, o 
que em condições normais, seria inaceitável: 



	 150 

 

[...] a alquimia religiosa faz da necessidade virtude, ou então, segundo explica William James, 
torna fácil e feliz o que é inevitável, no âmbito gnosiológico faz da necessidade razão ao 
transformar as barreiras sociais que definem o impensável em limites lógicos, eternos e 
necessários (BOURDIEU, 2007, p. 47). 

Embora existam poucos trabalhos sobre este tema, manifesta-se a necessidade de se 
compreender os processos de absorção dos impactos causados pelas mudanças nos hábitos de 
vida sofridos pelos seringueiros como trabalhadores de um sistema de exploração de mão de 
obra tão cruel quanto o sistema de barracão, que se baseava no endividamento como fator de 
motivação para a permanência dos trabalhadores nas colocações. 

Compreender a cultura religiosa do seringueiro que sobrevivia em colocações mais distantes 
dos grandes núcleos urbanos possibilita uma visão mais abrangente da vivência nos seringais, 
bem como a necessidade de buscar nas festas e nos rituais religiosos uma maneira de aplacar as 
dificuldades encontradas: tanto no processo de endividamento com o patrão, quanto na 
distância da vida comunitária que deixaram para trás, ao virem para a Amazônia. 

2 -  A Migração para os seringais da Amazônia 

 Com o aumento da demanda por látex a partir da segunda metade do século XIX, devido ao 
início da exploração industrial dessa seiva vegetal, o mercado consumidor, no caso as indústrias 
inglesas, se ressentiriam da falta de mão de obra. Dessa forma, o Governo brasileiro 
pressionado pela demanda crescente e, servindo-se da grave seca pela qual atravessava o 
nordeste brasileiro, inicia uma grandiosa propaganda, fomentando a vinda de trabalhadores 
nordestinos. Estes dados indicam que dois fatores são responsáveis pela imigração de 
nordestinos para a Amazônia nas últimas décadas do século XIX: em primeiro plano, a elevação 
dos preços do látex amazônico e, em segundo, a grande seca pela qual passava o nordeste 
(BENCHIMOL, 1977). 

A tabela estatística apresentada abaixo demonstra um quadro ascendente no volume de 
trabalhadores, vindos do Nordeste para Amazônia, entre os anos de 1877 e 1900, identificando 
que possivelmente, devido ao aumento do valor do látex in natura e também ao aumento de 
seringais no vale amazônico, a opção pela vinda para a Amazônia em detrimento ao abandono 
das terras nordestinas atingidas por um forte período de estiagem era uma opção interessante 
para estes nordestinos. 

Tabela estatíst ica referente à  migração nordestina para a  Amazônia a  partir  do 
f inal  do século XIX. 
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Fonte:	BENCHIMOL	(1977,	p.181)	

 O elevado número de trabalhadores, apresentado no quadro acima, certamente mudou os 
quadros estatísticos da Amazônia a partir da exploração comercial do látex. Mas não somente a 
densidade demográfica foi alterada com a chegada desses trabalhadores para a região, mas os 
hábitos de vida, a paisagem, e as relações sociais também foram modificadas. 

Houve, é certo, subordinação, mais sem o caráter exclusivamente biológico, semelhante ao que 
ocorre nas sociedades vegetal e animal. Isto porque o homem, embora preso a certas condições 
mesológicas, age num plano superior aos vegetais e animais infra-humanos. Enquanto estes se 
organizam em nível biótico, o primeiro eleva-se ao nível de uma cultura baseada na 
comunicação e no consenso (TOCANTINS, 1982, p. 101). 

 Dessa forma, mesmo sobrevivendo em condições desfavoráveis devido ao sistema de exploração 
a que era submetido, o nordestino, agora seringueiro, age de forma a transformar o espaço 
selvagem e muitas vezes cruel do seringal em um local onde seu imaginário cristão católico 
podia aflorar e um espaço onde pelo menos, em alguns dias especiais, a cultura arraigada desde 
a infância no árido nordeste, permeada por festas religiosas e romarias, podia vir à tona, 
suavizando as relações com o espaço até então desconhecido da hileia amazônica. 

3 -  As Relações sociais nos seringais e as ressignificações religiosas 

O sistema de barracão, como método de apropriação da força de trabalho pelos barões da 
borracha sobre os trabalhadores que eram arregimentados principalmente no Nordeste 
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brasileiro, era repleto de estratégias que visavam não só alocar os trabalhadores nos seringais, 
mas mantê-los atrelados ao mesmo, não só pelo endividamento, mas também por ações 
violentas e discriminatórias.  

De feito, o seringueiro, e não designamos o patrão opulento, senão o freguês jungido à gleba das 
“estradas”, o seringueiro realiza uma tremenda anomalia: é o homem que trabalha para 
escravizar-se. Demonstra-se esta enormidade precitando-a com alguns cifrões secamente 
positivos e seguros.Vede esta conta de venda de um homem: No próprio dia em que parte do 
Ceará, o seringueiro principia a dever: deve a passagem de proa até ao Pará (35$000), e o 
dinheiro que recebeu para preparar-se (150$000). Depois vem a importância do transporte, num 
gaiola qualquer, de Belém ao barracão longínquo a que se destina, e que é, na média, de 
150$000. Aditem-se cerca de 800$000 para os seguintes utensílios invariáveis: um boião de furo, 
uma bacia, mil tigelinhas, uma machadinha de ferro, um machado, um terçado, um rifle 
(carabina Winchester) e duzentas balas, dois pratos, duas colheres, duas xícaras, duas panelas, 
uma cafeteira, dois carretéis de linha e um agulheiro. Nada mais. Aí temos o nosso homem no 
barracão senhorial, antes de seguir para a barraca, no centro, que o patrão lhe designará. Ainda 
é um brabo, isto é, ainda não aprendeu o corte da madeira e já deve 1.135$000 (CUNHA, 2006, 
p. 8). 

O texto acima apresenta como o processo de endividamento tinha início, na maioria dos casos, 
desde o embarque nos portos do Nordeste rumo à Amazônia, onde iriam desempenhar suas 
funções pelo interior da selva amazônica. 

 As relações nos seringais entre patrão e empregado ocorriam na maioria das vezes nos 
barracões de seringa que eram a sede dos seringais. É no barracão que se recebe as pélas de 
borracha coletadas nas estradas de seringa de cada colocação85. É também no barracão local de 
aviamento de gêneros, de primeira necessidade aos seringueiros, onde o sistema de 
endividamento se perpetua pela troca de mercadorias. 

 Contudo, o barracão também é o local de quebra do isolamento social, pois ali se encontram 
inúmeros seringueiros ciosos de contato com seus semelhantes, uma vez que vivem a maior 
parte de seus dias isolados em suas colocações.  

A sua atividade, desde o primeiro golpe de machadinha, constringe-se para logo num círculo 
vicioso inaturável: o debater-se exaustivo para saldar uma dívida que se avoluma, 
ameaçadoramente, acompanhando-lhe os esforços e as fadigas para saldá-la. E vê-se 
completamente só na faina dolorosa. A exploração da seringa, neste ponto pior do que a do 
caucho impõe o isolamento. Há um laivo siberiano naquele trabalho. Dostoiévski sombrearia as 
suas páginas mais lúgubres com esta tortura: a do homem constrangido a calcar durante a vida 
inteira a mesma “estrada”, de que é ele o único transeunte, trilha obscurecida, estreitíssima e 
circulante, que o leva, intermitentemente e desesperadamente, ao mesmo ponto de partida 
(CUNHA, 2008, p 22) 

 Dessa forma, todo contato com pessoas que adentram o mundo isolado do seringueiro 
contribuem para uma possibilidade de contato com o mundo exterior. Tanto os vizinhos de 
colocações mais próximas que o visitam, quanto a passagem inesperada dos regatões pelos rios 
em busca de negócios, eles passam por momentos de alegria e afastamento do exílio forçado 
pelas imposições econômicas. 

Nesse sentido, a interculturalidade compôs a base de alteração social no contexto latino-
americano que visa na atualidade buscar e reconhecer culturalmente os grupos étnicos antes 
excluídos na história, educação etc. Numa forma de viabilizar uma equidade e reparação 
sociocultural (CANDAU; RUSSO, 2011, p. 71). 

 No entanto, a vida do seringueiro na colocação é um constante contemplar da natureza e de sua 
própria condição humana. A cultura adquirida desde a infância ainda sobrevive latente no 



	 153 

imaginário do seringueiro. As missas, as procissões, as quermesses a semana santa e as festas 
religiosas ainda sobrevivem em sua lembrança (CUNHA, 2006, p.31). 

 O contato com outras pessoas, mesmo que em situações adversas possibilita ao seringueiro sua 
manutenção como ser social. De acordo com Arendt (2007, p. 31), “todas as atividades 
humanas são condicionadas pelo fato de que os homens vivem juntos; mas a ação é a única que 
não pode ser imaginada fora da sociedade dos homens”. 

 O momento de ajustar as contas no barracão, mesmo sendo o momento em que o seringueiro 
observa que com todo esforço feito, só conseguiu extrair látex suficiente para pagar a conta do 
mês anterior, é um momento de alegria, pois é no barracão que existe a possibilidade de contato 
com seus companheiros de trabalho, com seus conterrâneos que guardam também em si a 
cultura nordestina deixada para trás. 

 Nesse sentimento, a junção de revolta por sua condição de trabalhador quase que escravizado, e 
o desejo de extravasamento de uma cultura reprimida fazem surgir festejos e rezas que 
aproximam o sagrado do profano. 

As festas religiosas, na Amazônia, revestem-se de tal sentido profano que é difícil estabelecer a 
distância entre a fé, que existe fervorosa no espírito dos fiéis, e a alegria espontânea, palpitante, 
que assalta o coração do povo, ao celebrar os seus santos e padroeiros. Qualquer ato da religião 
católica realizada fora do ambiente solene dos templos, nos arraiais, nas procissões, nos círios, 
nas trasladações, revela um interessante pendor para o gozo, o recreio, a explosão de regozijo 
(TOCANTINS, 1972, p. 285). 

 Nos seringais mais distantes das principais cidades da Amazônia, a chegada só era possível por 
meio de rios e picadas. Dessa forma, a presença da Igreja ocorreu de forma tardia, 
possibilitando o surgimento de festejos, baseados nos rituais cristãos católicos, sem, contudo, 
serem liderados ou orientados por sacerdotes, devido à inexistência de um aparato religioso.  

Euclides da Cunha, relatando a passagem do sábado de aleluia nos seringais do alto rio Purus, 
demonstra a maneira simples e eficaz com que os seringueiros comemoram os rituais da 
Semana Santa, mesmo sem as homilias e sermões próprios das localidades onde a Igreja se fazia 
presente:  

No sábado da Aleluia os seringueiros do Alto Purus desforram-se de seus dias tristes. É um 
desafogo. Ante a concepção rudimentar da vida santificam-se-lhes, nesse dia, todas as maldades. 
Acreditam numa sanção litúrgica aos máximos deslizes. [...] Não tiveram missas solenes, nem 
procisões luxuosas, nem lava-pés tocantes, nem prédicas comovidas. Toda a Semana Santa 
correu-lhes na mesmice torturante daquela existência imóvel, feita de idênticos dias de penúrias, 
os meios jejuns permanentes, de tristezas e de pesares, que lhes parecem uma interminável 
Sexta-feira da Paixão, a estirar-se, angustiosamente, indefinida, pelo ano todo afora (CUNHA, 
2006, p. 31-32). 

 Dessa forma, observa-se que o processo de consagração difundido ideologicamente pela religião 
age em dois aspectos: por meio do sentimento de santificação, que tornam aceitável e legal, do 
ponto de vista espiritual, as dificuldades e limites naturais e sociais do processo vivido e 
contribui para a manipulação simbólica das aspirações que tendem a assegurar o ajustamento 
das esperanças vividas: oportunidades objetivas. Em segundo, inculca práticas de 
representações consagradas, cuja estrutura reproduz sob uma forma transfigurada e, portanto, 
irreconhecível a estrutura das relações econômicas e sociais, vigentes em uma determinada 
formação social (BOURDIEU, 2007).  
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4 - Manifestações religiosas nos seringais do sudoeste da Amazônia 

A formação cultural da Amazônia, em vários aspectos, difere do restante do país. O contato 
cultural entre os povos indígenas e extrativistas não indígenas que vivem nas florestas 
terminaram criando uma cultura sui generis, repleta de um imaginário fantástico e permeado 
por possibilidades sobrenaturais, que podem ser interpretadas a partir de uma análise tanto dos 
rituais festivos, como é o caso dos bois e cirandas, quanto das lendas, como é o caso do 
mapinguari, cobra grande, lenda do boto entre outras (GALVÃO, 1955 p. 5-6). 

Todavia é na santificação dos “iluminados” (líderes comunitários que se destacam por seus 
feitos), à revelia da Igreja, que podemos encontrar este imaginário sociocultural propriamente 
amazônico, aplicado à religiosidade. 

Os santos, cada um com sua “especialidade”, serão os companheiros de jornada nesta vida, 
auxiliando ou impedindo projetos e sendo por conseqüência “recompensados” pelos fiéis com 
festas, romarias, pagamentos de promessas e procissões, ou então “punidos”, seja com 
blasfêmias, seja com o não atendimento dos pedidos, seja com “castigos” advindos no não 
cumprimento das promessas (SARAIVA; SILVA, p.5) 

O número de santos da floresta da Amazônia, principalmente no Acre e em Rondônia, é muito 
grande, chegando à casa de centenas. Segundo matéria de Edmilson Ferreira encontrada no 
Portal Agência de Notícias do Acre, disponível em: 
<http://www.agencia.ac.gov.br/noticias/>, o padre Luís Ceppi havia detectado a presença de 
cerca de 50 santos da floresta, na Amazônia, mas segundo o mesmo artigo, o professor 
Estanislau Paulo Klein, da Universidade Federal do Acre, calcula que estas manifestações 
religiosas chegam a milhares. Tendo relacionado os seguintes: São João do Guarani, Alma 
Milagrosa do Seringal Nova Amélia, Antônio Lira da Morada Nova, Santa Raimunda do Bom 
Sucesso, Flor de Natal do Seringal Apudi, Santa Cruz do Seringal São Cristovão, Estelita do 
Seringal São Salvador, Menino do Miradouro, Alma Milagrosa da Lua, Festa para a Luz e São 
Raimundo do Rio Branco. 

No Estado de Rondônia a festividade religiosa mais conhecida é a Festa do Divino realizada 
anualmente na região de Pimenteiras no rio Guaporé. Contudo, existem relatos da existência da 
santificação de seringueiros nas comunidades extrativistas do Estado.  

Um exemplo típico de santos da floresta no Estado de Rondônia manifesta-se no município de 
Ariquemes, às margens do rio Massangana no município de Ariquemes. Trata-se da Festa de 
São Geraldo, que de acordo com a comunidade local foi um seringueiro que depois de sua 
morte passou a realizar milagres, gerando com isso uma festividade anual, realizada no mês de 
outubro (SAGUÉ, 2013, p. 160). 

A festa de São Geraldo, durante anos, trouxe para a comunidade um número elevado de 
devotos que vinham dos seringais e comunidades ribeirinhas não só de Rondônia, mas dos 
Estados do Acre e Amazonas.  

5 – Considerações finais 

As necessidades de manutenção dos elementos culturais trazidos pelos seringueiros advindos 
do Nordeste durante o Ciclo do Látex fizeram surgir rituais religiosos que representavam e, em 
alguns casos, criavam novos significados aos ritos católicos. Dessa forma, possibilitavam uma 
absorção da nova realidade vivida por eles, a partir da internação nas florestas dos seringais. 

Na maioria dos casos, a representação religiosa, por meio de rituais e da criação de santos 
apócrifos, não é mero desejo dos seringueiros e dos povos da floresta. A continuação do ritual 
religioso de origem, na maioria dos casos católico, seria a manifestação religiosa desejada pelo 
homem da floresta, durante o período investigado (ou seja, o Primeiro Ciclo do Látex) que não 
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ocorre, como já salientado, por dificuldades de locomoção e estabelecimento da Igreja nas áreas 
mais distantes. No entanto, as dificuldades enfrentadas cotidianamente no duro trabalho do 
sistema de barracão e em outras formas de exploração capitalista do extrativismo induziam, 
pela ausência da Igreja às representações apócrifas, geralmente tendo como elemento central, 
um iluminado, que conseguia, em torno de sua imagem “santificada” pelo imaginário local, 
unir os indivíduos que lhe atribuíam crédito. 

A religião, assim como os processos migratórios, presentes no caso dos seringueiros do 
Primeiro Ciclo do Látex, na Amazônia brasileira, se encontram imbricados por sua própria 
formação histórica. Os elementos sacros e de sacralização, além das representações religiosas, 
agem de forma a possibilitar ao migrante a aceitação das condições inerentes ao processo 
migratório. Contudo, quando o migrante não consegue reproduzir em seu novo local de 
morada os elementos de sua religião, os elementos sagrados passam a ser representados por 
manifestações soltas do Cristianismo oficial, geralmente guiadas ou orientadas por um 
iluminado (FERREIRA, 1999). 

Atualmente, observa-se que o processo de massificação criado pela grande mídia está causando 
o desaparecimento da maioria dessas representações culturais, sobretudo nas regiões onde 
ocorre uma maior penetração dos meios de comunicação.  

No Estado de Rondônia onde o PIN, Plano de Integração Nacional, fez surgir núcleos urbanos 
baseados na produção agrícola, o que possibilitou pela falta de apoio aos pequenos 
proprietários o surgimento de latifúndios. A opção por uma economia agrícola em detrimento 
de um sistema econômico pautado na sustentabilidade das florestas, o que seria possível pela 
manutenção do extrativismo, está causando o desaparecimento de elementos culturais, que 
outrora faziam parte da vida nos seringais e espaços ribeirinhos.  

Com exceção de festividades que almejam o retorno econômico, tanto para as empresas que as 
patrocinam quanto para seus organizadores, os festejos e rituais religiosos dos antigos seringais 
estão desaparecendo. Da mesma forma, o espaço ribeirinho está sendo sobreposto por novos 
empreendimentos como hidrelétricas e o crescimento urbano. Assim como os seringais 
também foram substituídos por pastagens e lavouras, a cultura que era a base de organização 
social dessas comunidades está desaparecendo. 

Todavia, nas regiões onde se buscou preservar o extrativismo como forma de sustentabilidade 
das comunidades da floresta, como ocorre em algumas regiões do Acre, observa-se, como 
citado anteriormente, a permanência das tradições culturais dos seringais e comunidades 
ribeirinhas. Inclusive a divulgação desses festejos e rituais são fontes de atração de turistas para 
as regiões onde ocorrem, possibilitando a melhoria nos padrões de vida dessas comunidades. 
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Lançamento da vacina anti-hepatite b no município de Lábrea:  
Crenças e mitos na aplicação da vacina no período de 1989 a 

1992. 

Fábio Teixeira LIMA86 

1. Introdução. 

Quando resolvemos trabalhar com a temática do lançamento da campanha de vacinação anti-
hepatite B, percebemos o descrédito que ainda ocorre em relação à aceitação da vacina, 
primeiro por se tratar de uma picada dolorida e que muitas vezes apresenta reações ao 
organismo como: moleza no corpo, dores no local onde foi aplicada a vacina e consequente 
febre. 

Segundo, pela forma como foi implantada, sem uma prévia explanação sobre a importância da 
vacinação, o que se subtende como imposição para atingir as metas do governo local, que pode 
estatisticamente comprovar, junto ao Ministério da Saúde, a imunidade em determinadas 
regiões que ocorrem grandes proliferações de doenças. 

Em terceiro lugar, analisar que as vacinas são de caráter preventivo e que acabam criando 
algumas crendices que não são aceitas pela sociedade. 

Igualmente, quando começamos a pesquisa para a elaboração deste artigo científico, através dos 
relatos das pessoas entrevistadas, percebemos certa rejeição em relação à vacina no município 
de Lábrea. 

Na referida cidade, havia uma quantidade considerável de doentes de hepatite B, e o governo 
precisava tomar medidas severas para resolver o problema da patologia, mas de acordo com as 
entrevistas a forma de abordagem era muito parecida com o episódio da Revolta da Vacina no 
Rio de Janeiro em 1904 (SEVCENKO, 1984). Estas medidas foram tomadas, já que esta foi a 
forma encontrada pelo governo local para amenizar a situação de contaminados pelos vírus da 
doença no município citado. 

Portanto, a pesquisa foi organizada por meio de levantamento bibliográfico, bem como de 
entrevistas. Foi realizada com classes sociais distintas, para chegarmos aos nossos objetivos e 
observarmos os diferentes discursos, no lançamento da vacinação anti-hepatite B, no município 
de Lábrea, Estado do Amazonas, entre o período de 1989 a 1992. 

Durante as pesquisas do lançamento da vacina anti-hepatite B, foram entrevistados moradores 
da cidade de Lábrea, com idade entre 23 e 80 anos, para que pudéssemos analisar através das 
respostas se tinham conhecimento da doença. Perguntas como as seguintes foram feitas: Sabia 
que a doença pode trazer consequências? Há casos na sua família? Quantas doses de vacina 
precisa tomar para ficar imune ao vírus da hepatite B (VHB)? Como era a aceitação das famílias 
em levar os filhos para serem vacinados? As pessoas que foram entrevistadas já haviam feito 
exames de VHB? Elas sabiam que existia a vacina para a referida patologia desde 1989?   

A priori, começamos a dialogar na primeira etapa com os agentes comunitários de saúde, pois 
trabalham na campanha de vacinação e muitos deles têm aplicado as primeiras doses da vacina 
anti-hepatite B, a fim de sabermos como se procedia as campanhas de vacinação no município 
de Lábrea. Na segunda etapa, trabalhamos com alguns comunitários, para que eles pudessem 
relatar as formas de abordagens dos agentes comunitários de saúde durante as campanhas de 
vacinação. E na terceira e última etapa, falamos com algumas pessoas que foram contaminadas 
pela doença, após o lançamento da vacina em Lábrea no ano de 1989, sobretudo para verificar se 
o indivíduo havia tomado todas as dosagens da vacina para garantir a imunização, como é 
determinado pelo Ministério da Saúde. 
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Portanto, o desenvolvimento do trabalho será nesse contexto de investigação: contará com 
todas as classes sociais nas campanhas de vacinação e focará na responsabilidade de prevenção 
contra a doença. 

Temos conhecimento de todas as dificuldades de acesso que existe na região, pois a cidade fica 
localizada no rio Purus, que tem vários afluentes, e que em determinados períodos do ano fica 
intrafegável, em virtude das secas. Muitas vezes os trabalhadores da saúde passam por situações 
de risco, tendo que chegar a determinados locais, utilizando vários meios de transportes, tais 
como: barco, canoa e a pé, por caminhos no meio da floresta. Dessa forma, o trabalho de 
atendimento às comunidades é caracterizado com muita dificuldade, mas é necessário, para 
atingir as zonas ribeirinhas e rurais do município. 

Os obstáculos são notórios, mas também preocupantes, pois existem locais habitados por uma 
única família e durante as campanhas de vacinação alguns sacrifícios precisam ser feitos, para 
que as pessoas que povoam os lugares isolados sejam atendidas. 

Nesses locais o cuidado com a saúde é precário, as pessoas não tem água tratada, acabam 
consumindo água dos rios, utilizam privadas “ao céu aberto”, facilitando a contaminação e 
transmissão de doenças. 

Quanto a esses problemas apresentados, percebe-se uma ausência muito grande do poder 
público nestas áreas, principalmente, em relação às condições de habitação e saneamento 
básico, na prevenção e cuidados com a saúde dos moradores. Portanto, este artigo pretende 
investigar o lançamento da vacina anti-hepatite B, através das campanhas de vacinação, 
realizadas no município de Lábrea, para pesquisar como eram realizadas tais campanhas de 
vacinação, sobretudo no seringal Aracaty entre o período de 1989 a 1992. 

2.  Campanhas de vacinação da anti-hepatite B. 

A descoberta científica da vacina, como mecanismo de prevenção de doenças contagiosas, 
ocorreu em 1796, e foi feita por Jenner Phipps, mas a divulgação da descoberta aconteceu em 
1798 – quando ele resolveu publicar um trabalho intitulado de Um Inquérito sobre as Causas e 
os Efeitos da Vacina da Varíola. Essa nova descoberta iria revolucionar o tratamento e 
prevenção de doenças no Mundo. 

No início a descoberta da vacina teve que enfrentar várias resistências, principalmente da classe 
médica, que demostrava ceticismo, mais também, enfrentou a resistência de grupos religiosos 
que alertavam a população, para uma possível degeneração da raça humana e classificavam a 
nova descoberta como: a vacalização ou minotaurização (LUZ, 2012, p. 02). 

Segundo MOULIN (2009, p. 19), na França, a Lei de 1902 inaugurou o século tornando 
obrigatória a vacinação contra a varíola e a declaração de certas doenças. Para proteger a saúde 
pública, o Estado estabeleceu uma organização que pode suspender certas liberdades privadas 
(como no caso da vacinação). Já estamos tão acostumados a isto que não vemos mais 
imediatamente que aí se dá um caso de coerção sobre o corpo, enquanto repudiamos o 
conjunto das servidões corporais como indigna herança do passado. 

No Brasil, a vacina foi inserida como mecanismo de prevenção da saúde em 1804. Para LOPES 
e POLITO (2007, p. 599), a vacina foi trazida ao Brasil pelo Marquês de Barbacena e 
historicamente é uma das descobertas científicas que busca melhorar a qualidade de vida das 
pessoas e prevenir as grandes epidemias, mesmo quando acontecem grandes revoltas com 
relação à sua aceitação pela população – fato esse ocorrido com a famosa Revolta da Vacina em 
1904, no Rio de Janeiro. “O argumento do governo era de que a vacinação era de inegável e 
imprescindível interesse para a saúde pública.” (SEVCENKO, 1984, p. 06). Já sob outra visão, 
defendia-se que a revolta não era somente um descontentamento com as medidas do governo, 
como também, uma indignação popular pela obrigatoriedade: 
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A Revolta da Vacina no Rio de Janeiro determinou uma comoção sediciosa que emergiu em 
meio a um contexto de confrontos políticos entre as autoridades brasileiras, conflitos que foram 
relatados diariamente pela imprensa, pretensamente preocupada em zelar pela saúde pública e 
também em definir suas posições políticas. (CRESCÊNCIO, 2008, p. 57).   

Portanto, para a cidade de Lábrea, a vacina foi a solução encontrada pelos pesquisadores das 
grandes epidemias para resolver os problemas de saúde da região, que tanto sofreu com a 
grande epidemia de hepatite B, nas décadas de 70 e 80. 

A vacina anti-hepatite B foi lançada em Lábrea, município do Estado do Amazonas no dia 31 de 
agosto de 1989, pelo ex-presidente José Sarney, na praça coronel Labre, que leva esse nome em 
homenagem ao seu fundador Antônio Pereira Labre, que coincidentemente é conterrâneo do 
ex-presidente José Sarney, que proferiu as seguintes palavras no seu discurso: 

Quero dizer a todos que aqui estão, que hoje é um dia marcante para a Saúde Pública Mundial, 
porque a hepatite B, com a febre negra, constitui um mal que atinge as populações da Amazônia, 
cujo foco principal se localiza nesta área que tem como mal, um ponto latente que pode se 
estender a áreas de todo o mundo. Ninguém fica imune a ela. (RELATÓRIO DO PRESIDENTE 
DA CASA CIVIL, 1989, p. 380). 

Esse discurso mostra os motivos da escolha de Lábrea pelo Ministério da Saúde, para lançar a 
campanha de vacinação anti-hepatite B, isso devido à grande proliferação que atingia a região 
que ainda apresenta como principais dificuldades os problemas de logística, para o atendimento 
dos moradores que habitam longe da sede do município e precisam ser atendidos pelo 
programa de imunização da saúde. 

Segundo Bensabath (1994), na primeira etapa da vacina, foram vacinados somente crianças 
entre 0 a 9 anos de idade, mas um dos grandes problemas enfrentados pelos trabalhadores da 
saúde era exatamente a falta de aceitação dos pais em deixar vacinar seus filhos. Isso aconteceu 
em virtude de não haver uma preocupação de explicar para que servia a vacina. De acordo com 
depoimentos dos entrevistados, havia várias visões diferenciadas entre as classes sociais 
distintas, ouvidas durante as entrevistas. Veja agora a visão de algumas das pessoas 
entrevistadas, para tirar conclusões de como era realizado o trabalho de conscientização 
durante as campanhas de vacinação. Primeiro o depoimento do senhor Elson Gonçalves de 
Lima, agricultor e líder comunitário da comunidade da Praia do Buraco localizada no seringal 
Aracaty, que afirma que: 

Os agentes de saúde, ou funcionários da corveta colocava as pessoas em fila, não dizia para que 
servia a vacina e os furava como vacinava bois, essa mesma vacina causava uma reação no 
organismo que dava febre por três dias e como os filhos eram a mão de obra que ajudava os pais 
no trabalho eles preferiam não vacinar os filhos (LIMA, 2014).  

Já observando pela visão dos profissionais da saúde entrevistados, que relatam o trabalho 
elaborado nas margens do rio Purus, zonas rurais, ribeirinhas, ramais e na própria sede do 
município, Cristiane Moreira, Técnica de Análises Clínicas, afirma que: 

Muitos pais tem uma reação muita das vezes irresponsáveis, pois muitos deles deixavam de levar 
os filhos para tomar a vacina, no entanto outros já levam com muita satisfação, sabendo que 
com sua atitude ele esta ajudando a prevenção do seu filho (MOREIRA, 2014). 

Na visão do Agente Comunitário de Saúde, que atende várias comunidades do seringal Aracaty, 
que já contraiu a hepatite B, Antônio David, existia certo receio dos pais em deixar vacinar seus 
filhos, pois: 
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Muitos pais não queriam que os filhos fossem vacinados porque a vacina causava reação no filho 
e às vezes os filhos fugiam para não tomar as vacinas, com apoio dos pais, porque os filhos eram 
a mão de obra que tinha para ajudar na agricultura (LIMA, 2014). 

Vejamos agora a visão do senhor Raimundo Antônio de Souza, que na época do lançamento da 
vacina, era vice-prefeito do município de Lábrea “o pai que quer a saúde de seu filho leva, 
conversa, dizia que tinha que tomar a vacina para se prevenir”. Já o pedreiro Senhor Raimundo 
de Oliveira falou que: “Na zona rural onde marávamos os pais tinham um certo medo de vacinar 
seus filhos, isso por falta de conhecimento sobre os benefícios, que essas vacinas trariam para seus 
filhos”   

Todos esses discursos são preocupantes, pois como podemos observar pelos relatos dos 
entrevistados: durante as campanhas de vacinação, o paciente ao receber a vacina não sabia o 
porquê da picada que estava recebendo. Nesse sentido, a vacina sempre foi contestada por 
quem receberia a picada, mas é uma grande aliada à prevenção de grandes epidemias, e precisa 
antes de ser aplicada de explicações prévias para que a pessoa que receba a medicação tenha 
conhecimento da sua serventia. 

Segundo a historiadora francesa Anne Marie Moulin (2009, p. 17): “As crianças de hoje não 
conhecem mais a rubéola, nem a coqueluche ou a caxumba, prevenida por uma vacinação 
sistemática e obrigatória”. 

A vacina é uma medida de prevenção, mas também de cuidado à saúde, os instrumentos 
utilizados para aplicação precisam ser muito bem manuseados, para que eles não se tornem 
transmissores de doenças.   

Os materiais utilizados durante as campanhas de vacinação precisam ser esterilizados, precisam 
de cuidados especiais para que não ocorra transmissão de doenças contagiosas, não apenas de 
paciente para paciente, mas também, entre os próprios agentes comunitários de saúde.     

O professor José Carlos Fonseca relata algumas campanhas de vacinação de que participou, 
observando que em muitos casos, durante o período de exames preventivos, os agentes 
comunitários de saúde, na ausência de material para a excursão do trabalho, reutilizavam os 
materiais já usados em outros pacientes, sem que os instrumentos fossem esterilizados: 

Entre 1979 e 1983, tive a oportunidade de observar várias vezes na zona rural do Estado do 
Amazonas, técnicos de órgãos governamentais, puncionarem com uma só lanceta, inúmeros 
pacientes febris e com suspeita de malária. Tais técnicos, após a punição, retiravam o sangue 
retido na lanceta através de um chumaço de algodão embebido com álcool e posteriormente 
puncionavam outro paciente. Outros técnicos, simplesmente passavam a lanceta no fogo de uma 
lamparina logo após punção digital. (FONSECA, 2010, p. 04). 

Com essas afirmações sobre a esterilização dos instrumentos, podemos pensar na falta de 
informação dos pacientes e também na falta de conhecimento cultural, para buscar métodos 
que possam estabelecer algumas mudanças de hábitos e formas de prevenção das doenças, 
principalmente: consumir água tratada, não andar descalço, não construir privadas “a céu 
aberto”. 

Mas tudo isso poderia ser resolvido se o conceito de saúde fosse respeitado e colocado em 
prática, principalmente, com políticas públicas e educativas que possam melhorar a saúde 
dessas pessoas.  

O conceito de saúde reflete a conjuntura social, econômica, politica e cultural. Ou seja: saúde 
não representa a mesma coisa para todas as pessoas. Dependerá da época, do lugar, da classe 
social. Dependerá de valores individuais, dependerá de concepções científicas, religiosas e 
filosóficas (SCLIAR, 2007, p. 30).  
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Em se tratando da zona ribeirinha do município, temos que respeitar os princípios religiosos e 
as crenças. Isso porque, abordar e aplicar uma vacina em um ser humano sem explicar, a razão, 
seria desrespeitar os direitos do cidadão, pois por obrigação isso deveria ser explicado para que 
somente depois ela pudesse ser aplicada, não tratando, dessa forma, a população ribeirinha 
como animais. Na entrevista do senhor Elson Gonçalves ele relata que: “muitos moradores não 
tomavam a vacina com medo de ser uma forma do governo se livrar deles”. 

Sobre o assunto de aproximar a população dos profissionais da saúde, Ana Ruth de Araújo 
relata que precisa ser mais bem trabalhada a relação de médico e comunidade, a fim de que a 
prevenção também chegue como forma de informação:  

Muitos problemas relacionados à prevenção e controle destas endemias parecem ser agravados 
pela falta de uma política de integração entre o médico assistencial e os setores de controle de 
sistema de saúde (ARAÚJO, 2004, p. 88).   

Com os argumentos apresentados pela autora cabe uma reflexão sobre o conceito de identidade 
nacional, apresentado por Hall, ao refletir sobre a inserção do indivíduo no contexto da 
sociedade moderna: 

...não importa quão diferentes seus membros possam ser em termos de classe, gênero ou raça, 
uma cultura nacional busca unificá-los numa identidade cultural, para representá-los todos 
como pertencendo à mesma e grande família nacional (HALL, 2006, p. 59).   

Podemos considerar as populações ribeirinhas e rurais da calha do rio Purus, que pertencem ao 
município de Lábrea, como cidadãos que fazem parte de uma identidade nacional, chamada de 
Brasil. Vejo na minha humilde opinião que temos identidades regionais e que os locais são 
valorizados, respeitados e protegidos de acordo com a população residente, mas que seus 
moradores precisam ser incluídos e tratados como cidadãos com direitos iguais, assim como 
prevê a Constituição Brasileira.  

3.  Conclusão 

Durante a realização desta pesquisa para a elaboração deste artigo, trabalhamos com a 
população da cidade e pessoas que habitam as margens do rio Purus no seringal Aracaty, na 
expectativa de entendermos suas crenças, costumes e tradições, para sabermos o conhecimento 
dessa população sobre o lançamento da vacina anti-hepatite B. 

A hepatite B, ainda é hoje um grande problema de saúde pública para essa região do Estado do 
Amazonas, considerada periférica e marginalizada pelo poder público, região esta que 
apresenta projetos que possibilitam melhorar a qualidade de vida das pessoas, principalmente, 
dos residentes às margens do rio Purus do seringal Aracaty. 

Um dos grandes problemas a ser resolvido está relacionado à logística, que sempre existiu e vai 
continuar existindo, e que depende muito dos esforços do poder público local para dar a 
assistência necessária a essa população, principalmente na questão da saúde e das doenças 
facilmente transmissíveis, o que pode ser feito é: melhorar a comunicação, investimentos em 
qualidade de vida e oferecer condições necessárias para uma vida mais saudável. 

Nos últimos anos, houve um avanço muito grande, principalmente relacionado à aceitação da 
vacina, durante as campanhas de vacinação. Os agentes comunitários de saúde estão mais bem 
preparados, já existem novas formas de abordagens, as pessoas já sabem da necessidade e 
importância à saúde de manter as vacinas em dia, os cuidados com as formas de transmissão – 
isso ainda precisa ser bastante divulgado durante as campanhas. 

Durante as entrevistas, ainda encontramos muitas pessoas portadoras da doença, mas que se 
negaram a prestar esclarecimentos a respeito da transmissão, a forma de tratamento e como 
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estava sendo o acompanhamento. A vergonha de dizer que contraiu a doença, também era 
notória, mas respeitamos essas pessoas, preservando sua identidade e sua vontade: se gostariam 
ou não de comentar sobre a doença. 

Temos consciência de que são momentos difíceis, para elas, mas agora que há meios para se 
tratar a hepatite B, elas precisam procurar o hospital, a fim de tentar resolver o problema. 

O que aprendemos com essa pesquisa, mesmo com a vacina anti-hepatite B ter sido lançada em 
1989 e com escolha do município de Lábrea para sua divulgação, é que ainda falta muita 
informação sobre a doença, já que muitas pessoas desconhecem o que é hepatite, ainda que, 
num contexto geral, existam várias classificações de hepatites. Na verdade, essa falta de 
informação se torna um problema grave, pois a vacina foi lançada há 20 anos atrás e as 
campanhas de vacinação na região já deveriam ter resolvido esse problema de saúde. 

O que esperamos com o nosso trabalho é contribuir com a informação sobre a doença em 
Lábrea para o restante do mundo; esperamos que as autoridades tomem alguma atitude e 
resolvam esse grave problema.    
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5. Entrevistados 

 

6.  Anexo 

QUESTIONÁRIO APLICADO A SOCIEDADE EM GERAL 

Nome: 

Profissão: 

1 – Qual a sua idade? 

2 – Onde você mora? 

3 – Você sabe o que é Hepatite B? 

4 – Você sabe quais são as consequências da Hepatite B? 

5 – Em sua família alguém já pegou hepatite B? 

6 – Quantas doses de vacina anti-hepatite B você tomou, para ficar imune a doença?   

7 – Como era a reação dos pais quando tinham que levar seus filhos para tomar a vacina da 
hepatite B? 

8 – Você já fez exames para saber se tem Hepatite B?  

9 – Você sabe que existe vacina para combater a Hepatite B, desde 1989?  

10 – Você já teve contato com alguém que teve Hepatite B?  
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Um estudo sobre o discurso pós-colonizador em “Leo 
Halliwell  na Amazônia” 

Marco Rodrigues da Silva87 

A obra literária de não ficção “Leo Halliwell na Amazônia” foi divulgada pela Editora Casa 
Publicadora Brasileira, editora pertencente à Igreja Adventista do Sétimo Dia, situada, então, 
em Santo André, São Paulo, com o intuito de explicar todo um projeto missionário realizado 
pelo então missionário e pastor Leo Halliwell e sua esposa: a médica Jessie Halliwell. Com a 
expedição, suscita-se a questão das missões evangelizadoras pela região amazônica, em especial, 
nas comunidades ribeirinhas do Alto Solimões, do Baixo Amazonas e do Rio Negro, 
associando-as a um projeto médico e social através da missão chamada de Luzeiros, que 
oferecia atendimento médico e preventivo a doenças frequentes da época como malária, febre 
amarela, esquistossomose, entre outras. Nesse caso, os relatos são mencionados a partir de 
diários de viagem registrados pelo casal estadunidense, revelando na linguagem e nas 
representações expostas na obra relações de estranhamento e de contraste entre sua cultura e 
seus valores religiosos e a Amazônia, que, por sua vez, tem sua imagem construída a partir de 
um discurso elitista e imperialista. No decorrer da narrativa, há expressões a respeito da 
Amazônia: enquanto lugar onde o insólito é eminente nas tradições dos ribeirinhos; a ausência 
de um cristianismo mais apurado coincide com os sincretismos e os costumes da floresta, onde 
tudo é associado à natureza e às lendas são pertinentes em todo o diário. Nesse caso, iremos 
tecer questões de discurso que encontramos neste emaranhado de relatos. É fundamental 
ressaltar que a obra analisada foi em parte traduzida, já que parte dos relatos de viagem foi 
escrita em inglês e, portanto, conduzida para uma versão em português. 

Na linguagem, é perceptível encontrarmos uma construção de identidades sobre a Amazônia, 
na qual, a visão imperialista e estadunidense está presente e subjuga o espaço amazônico 
enquanto um lugar labiríntico, onde os elementos naturais formam um conjunto de 
encruzilhadas, frente ao grupo de missionários, acostumados a um ambiente mais 
“humanizado”, do ponto de vista do capitalismo e do lugar moderno. Essa Amazônia é o lugar 
da imensidão e da plenitude, que, segundo relatado no livro, constitui o grande resquício do 
velho mundo antes das grandes navegações – neste lugar ainda “desconhecido”, parece não 
haver começo nem final. Essa complexidade sempre foi destacada no discurso tanto político 
quanto religioso, no âmago das grandes expedições estrangeiras pela selva amazônica. 

Constantemente, os contrastes entre o estrangeiro e a Amazônia são diretamente revelados nas 
entrelinhas. A começar pela escassez dos recursos então conhecidos e vistos na cidade, a 
exemplo dos meios de transporte. Não havia, segundo relatos, a presença de veículos 
motorizados, já que para os evangelistas, a selva ainda era o espaço predominante, tornando 
ausentes os elementos que representem esta “modernidade”: os automóveis, os aeroportos com 
aviões comerciais e o transporte público. Nesse lugar, havia barcos, alguns a motor e outros 
movidos à força braçal. No lugar dos arranha-céus estavam árvores de grande tamanho 
chegando a quarenta metros. O clima era outra questão, em que se mencionava a Amazônia 
como este lugar tropical, sem o inverno do Hemisfério Norte, tão habitual para os 
estadunidenses.  

Não se pode falar nesse rio sem ligá-lo a diversas lendas, muitas vezes interessantes e belas. a 
mais romântica é a do namoro da lua com o sol. Conta-se que o sol e a lua se encontraram 
justamente à tardinha, ao por do sol, há muitos anos no passado. A lua enamorou-se do sol pelo 
seu brilho, poder e esplendor, mas o sol desprezou o amor da lua e desapareceu da terra, 
deixando-a sozinha na escuridão da noite. Ela, desapontada e triste, começou a chorar e suas 
lágrimas caíam incessantemente sobre o nosso continente, e assim se formou o grande rio-mar. 
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O que o Rio Amazonas e seus afluentes se intrometiam em todos os estados que compunham a 
MBA (Missão Baixo Amazonas), passando a região a ser denominada de Amazônia. Cada rio 
com seus afluentes ainda tinha outras inúmeras ramificações chamadas de igarapés, patanás e 
furos. Este emaranhado de água e terra formava um sem-número de ilhas, do que resultava um 
gigantesco labirinto. e na verdade o é, porque muita gente já se tem perdido e desaparecido na 
imensidão dessa complexa Bacia Amazônica. (1979, p.45) 

O que tornava ainda mais contrastante a visão do outro sobre a Amazônia era que o uso do 
cristianismo se contrapunha ao dos costumes dos povos nativos, desde sempre associados a 
conceitos de “paganismo”, “profanação” e, até mesmo, “satanismo”. Há, em várias citações, 
referências à prática do curandeirismo e das festividades locais, como parte de uma ritualística 
espírita que invocava os “entes” já falecidos, já que eles viram estas práticas como superstição.  

Imperavam as crendices e superstições oriundas do paganismo e feitiçaria, nas regiões mais 
afastadas e nas cidades interioranas. os feiticeiros e pajés eram os médicos, porque estes 
simplesmente não existiam naqueles rincões isolados, por falta de meios de comunicação e 
transporte. Além de médicos, é o juiz. Como curandeiro, se acerta o diagnóstico e o tratamento, 
é louvado pela sua capacidade; se falha, o insucesso se deve ao diabo. (...) conta-se que um 
feiticeiro receitou a um paciente que bebesse o chá feito de um cachimbo velho depois de 
quebrado em cem pedaços. A nicotina que estava infiltrada no barro do cachimboera tão forte 
que matou o paciente; no entanto, o feiticeiro louvou o espirito mau por ter morto o homem, a 
despeito do ‘medicamento’. (1979, p. 102) 

A Amazônia é detalhada numa visão de um lugar exótico e de sofrimento ao extremo, já que a 
família teria uma grande apreensão em desbravar estes lugares às margens do Rio Amazonas. O 
viajante traz todo um ordenamento do que vê em suas viagens, mas sua composição discursiva 
é carregada de uma ideologia em transformar o espaço amazônico em um novo Eldorado para 
sua religião. Nela, há a possibilidade de trabalhar tal qual houve no passado com os Jesuítas, os 
Batistas e os Mórmons, de instituir e propagar sua religiosidade frente a várias comunidades, 
consideradas iletradas e que, segundo o seu discurso, iriam transformar além das palavras, os 
costumes dos povos ribeirinhos, os seus comportamentos, já que muitos eram descritos como 
primitivos, pois andavam em sua nudez de corpo e também precisavam confirmar sua força e 
coragem perante os mistérios e encruzilhadas de sua jornada a bordo do Navio Luzeiros.   

Há uma forte comparação entre os costumes sociais das comunidades amazônicas frente à 
própria ideia de civilização trazida pelos estrangeiros. Extrinsecamente na fala de Leo Halliwell, 
é notório como ele depara com os hábitos decorrentes deste lugar de onde ele fala. As 
adversidades a respeito da falta de máquinas que diminuam o trabalho, se isso existisse, sem 
dúvida, reduziria o tempo de traslado de uma comunidade para outra, mas tudo isso está 
combinado com outros ditos “castigos” do lugar, como: a rede de dormir na falta da cama, a 
comida feita a lenha ou na fogueira na ausência do fogão, a convivência com os rituais 
indígenas e seus contrastes com a natureza de uma sociedade predominantemente cristã.  

Naquele tempo, nem em pensamento poderiam encontrar lanchas para serem fretadas. 
Conseguir canoas e remadores também não era fácil, mas finalmente conseguiram, e podemos 
imaginar com que dose de coragem e fé iniciavam aquela viagem de 8 horas, no mínimo, por um 
paraná caudaloso, em uma pequena canoa com apenas uns 15 cm acima da água, com pessoas 
desconhecidas, debaixo de sol causticante. Homens que até pouco tempo só haviam viajando no 
firme asfalto americano, agora ajeitam-se o melhor que podem na pequenina canoa para visitar 
uma única pessoa que apenas lia a bíblia, e nada mais sabiam a seu respeito. E lá estavam eles 
chegando em seu terno preto, camisa branca e gravata! deveriam ter suado muito naquele dia, 
sufocado muitos temores e sublimado a fome e a sede. Mas isto não os preocupava no momento. 
(1979,p.59-60) 

Tudo isso é colocado num bojo de significações presente no discurso religioso que justifica uma 
nova forma de pensar e agir através da religiosidade. Este contraponto que Halliwell incita nas 
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narrativas de viagem faz com que elas sejam codificadas por um sistema de valores dentro de 
um encadeamento de palavras, organizadas para se contrapor a outros meios de consolidação 
de uma sociedade – nesse caso, o discurso religioso contrapõe-se aos costumes do homem 
amazônico. Com esse meio, vem um sistema organizado, visando uma ordem social a partir da 
religiosidade, que luta para se consolidar e para manter suas ideias intrinsecamente, 
provocando aos poucos a substituição por parte dos indivíduos do lugar das antigas para as 
novas práticas sociais. Despojando-se do que é conclamado: enquanto cultura popular, baseada 
no imaginário social da natureza; enquanto o elemento vital passa a ser codificado pelo homem, 
segundo a igreja e seus dogmas, permitindo, assim, as transformações idealizadas pelo saber e 
poder religioso. A respeito disso, é importante lembrar o que Nietzsche diz “entre os homens de 
qualidade mais seleta serão os deveres: esse respeito, como convém à juventude, essa timidez e 
delicadeza diante de tudo que é venerado há muito e digno, o reconhecimento pelo solo em que 
cresceu. Essa mão que o guiou pelo santuário que aprendeu a orar” (2006 p.53). 

Foucault argumenta que o discurso é um jogo onde a troca é carregada de signos e estes signos 
são os que supõem todo um jogo de poder que fazem instituições minar práticas sociais de 
pequenos grupos considerados menos prestigiados ou menos privilegiados. Além do que é 
mencionado enquanto vontade de verdade. Consideramos a noção de verdade exposta pelo 
discurso religioso, consiste daí uma tentativa de convencer o outro – com sua cultura, seus 
costumes milenares e todo um conjunto de valores resultantes que estão fora do campo do que 
seja “verdadeiro”. Houve sempre esse discurso hegemônico na Amazônia, onde a religiosidade 
era como um detentor de um conjunto de signos que aproximava, grosso modo, os povos 
nativos a uma nova versão de civilização. Não obstante, demais correntes religiosas, 
principalmente as protestantes, vieram com uma versão similar a dos jesuítas durante o 
processo expansionista de colonização. O nativo deveria ser além de escravizado, letrado ao 
modo de falar do europeu e também na sua religiosidade. Com a abertura maior da liberdade 
religiosa de expressão, esse passo foi adequado para que novas correntes religiosas se 
consolidassem na região amazônica, a exemplo da Assembleia de Deus, Adventista do Sétimo 
Dia, Batista e religiões pentecostais das mais diversas. Com o discurso religioso sendo 
espalhado com toda a sua variação, há a tentativa de desmistificar todo um habitus social de 
comunidades ribeirinhas que, por fim, veem no emissor desses discursos um novo panorama 
religioso e de mundo, uma nova forma de pensar e agir através destas religiões. Como discorre 
Foucault: 

Há um combate ‘pela verdade’ ou, ao menos, ‘em torno da verdade’ entendendo-se, mais uma 
vez, que porverdade não quero dizer ‘o conjunto de coisas verdadeiras a descobrir ou fazer 
aceitar’, mas o ‘conjunto de regrassegundo as quais se distingue o verdadeiro do falso e se atribui 
aos verdadeiros efeitos específicos de poder’;entendendo-se também que não se trata de um 
combate ‘em favor’ da verdade, mas em torno do estatuto daverdade e do papel econômico–
político que ela desempenha.É preciso pensar os problemas políticos dos intelectuaisnão em 
termos de ‘ciência/ideologia’, mas em termos de ‘verdade/poder’. (1979, p.13) 

Em A ordem do discurso o próprio Michel Foucault apresenta alguns sinais que podem nos 
ajudar neste caminho. Ao expor sobre os rituais de uso do discurso em sociedade, comentando 
o seu processo de efetivação social, Foucault afirma: “Os discursos religiosos, judiciários, 
terapêuticos e, em parte também, políticos não podem ser dissociados dessa prática de um 
ritual que determina para os sujeitos que falam, ao mesmo tempo, propriedades singulares e 
papéis preestabelecidos”. (1996, p.32).  Apesar de centralizar-se sobre a constituição das 
ciências humanas na modernidade, Foucault insere os discursos religiosos com características 
dessa ordem dos discursos da qual fala. A seu ver, a esfera de construção e dispersão dos 
discursos religiosos também obedece a toda uma lógica de coerção e ordenamento. Ainda na 
mesma obra, ao refletir sobre as “doutrinas” e apresentar a hipótese de que, ao contrário do que 
realmente se pensa, as doutrinas também obedecem à lógica dos discursos, porque não se 
limitam ao número de indivíduos que falam e não obedecem a uma lógica de circularidade 



	 167 

interna apenas, mas, pelo contrário, tendem a difundirem-se pela partilha de um só e mesmo 
através de um conjunto de discursos que os sujeitos definem como “sua pertença recíproca”. 
Nesse momento da reflexão de Foucault sobre as doutrinas, caberia perfeitamente a referência a 
fenômenos religiosos. 

Assim, ao refletir sobre os fenômenos religiosos, pode-se perfeitamente recorrer às análises de 
Foucault. Para o filósofo, está claro que as doutrinas (algo extremamente recorrente na esfera 
das crenças religiosas) obedecem a essa ordenação dos discursos, e, por mais que a doutrina 
proíba os enunciados que lhe são exteriores, precisa deles para estabelecer sua singularidade, 
sua diferença. Além disso, usam-se outros enunciados internos para reforçar todo emaranhado 
de significações, que, construindo essa identidade religiosa, lhe permitem forjar sua coesão. 
Orlandi nos diz que: 

O discurso religioso não apresenta nenhuma autonomia, isto é, o representante da voz de Deus 
não pode modificá-lo de forma alguma (...) Há regras estritas no procedimento com que o 
representante se apropria da voz de Deus: a relação do representante com a voz de Deus, é 
regulada pelo texto sagrado, pela igreja e pelas cerimônias. (1996, p. 245) 

O discurso nas doutrinas coage e é coagido para e pela lógica da identidade. Doutrinas e 
discursos, a luz da teoria de Foucault estão relacionados nesta discussão, porque ambos 
encerram-se no jogo que organiza, proíbe, exclui, limita e interdita os enunciados. Portanto, 
nos discursos religiosos também estão contidos características desta ordem: vontade de 
verdade, a relação saber/poder e a constituição dos sujeitos. 

Ora, a pertença doutrinária questiona o sujeito que fala e, um através do outro. Questiona o 
sujeito que fala através epartir do enunciado, como provem os procedimentos de exclusão e os 
mecanismos de rejeição que entram em jogoquando um sujeito que fala formula um ou vários 
enunciados inassimiláveis; a heresia e a ortodoxia não derivam deum exagero fanático dos 
mecanismos doutrináveis, elas lhe pertencem fundamentalmente. (1996, p.56) 

Pode ser estabelecida uma forte relação com as mais diversas explicações doutrinais presentes 
na religião. Dentro desse contexto, podemos citar Homi Bhabha, para quem “a função 
estratégica predominante do discurso colonial é a criação de um espaço para ‘povos sujeitos’ 
através da produção de conhecimentos em termos dos quais se exerce a vigilância e se estimula 
uma forma complexa de prazer/desprazer.” (2005 p.11) A pertença doutrinária tem carregada 
em si uma forma sutil de controle ou adestramento e, ao mesmo tempo, o arcabouço do 
discurso colonial no que tange à sujeição dos povos amazônicos em serem submetidos às 
estratégias de poder. Para os homens fortes e independentes, preparados e predestinados a deter 
o controle, nos quais se personificam o espírito e a arte de uma sociedade ou cultura 
dominante, a religião é um meio para superar as resistências e para legitimar seu controle. Eis aí 
uma transfiguração, um embelezamento de uma vida cotidiana e brilho aos seres semelhantes, 
sem o mesmo conhecimento prévio da crença do outro, agindo com os sofrimentos e 
adversidades de um lugar considerado labiríntico. À medida que há o consolo espiritual, 
coragem frente aos desafios de um lugar selvático, apoio aos irresolutos, há igualmente a 
sistematização do trabalho e dos modos de fazer que são oriundos, isto é, de uma tradição 
política e religiosa estadunidense.  

Foucault prevê um arcabouço teórico que também pode ser remetido ao estudo das religiões e 
as relações de poder. Este aparato teórico está no funcionamento interno do seu pensamento 
filosófico. Ao refletir sobre doutrinas está colocando essa categoria dentro da sua lógica de 
análises dos discursos. E afirma: 

A doutrina liga os indivíduos a certos tipos de enunciação e lhes proíbe, consequentemente, 
todos os outros; mas se serve, em contrapartida, de certos tipos de enunciação para ligar 
indivíduos entre si ediferenciá-los, por isso mesmo, de todos os outros. A doutrina realiza uma 
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dupla sujeição: dos sujeitos que falam aos discursos e dos discursos ao grupo, ao menos virtual, 
dos indivíduos que falam. (1997, p. 43) 

Quanto à associação do discurso médico em relação ao religioso, podemos ver em Foucault a 
seguinte questão: 

Creio que seria interessante analisar, como essa medicina, organizada em forma de controle da 
população pobre, suscitou resistências. É, por exemplo, curioso constatar que os grupos de 
dissidência religiosa, tão numeroso nospaíses anglo-saxões, de religião protestante, tinham 
essencialmente por objetivo, nos séculos XVII e XVIII, lutarcontra a religião de Estado e a 
intervenção do Estado em matéria religiosa. Ora, o que reaparece, no século XIX, sãogrupos de 
dissidência religiosa, de diferentes formas, em diversos países, que têm agora por objetivo lutar 
contra amedicalização, reivindicar o direito das pessoas não passarem pela medicina oficial, o 
direito sobre o meu própriocorpo, o direito de viver, de estar doente, de se curar e morrer 
quando quiserem. (...) Em lugar de ver nessas práticas religiosas umfenômeno residual de 
crenças arcaicas ainda não desaparecidas, não serão elas uma forma atual de luta políticacontra a 
medicalização autoritária, a socialização da medicina, o controle médico que se abate 
essencialmente sobrea população pobre; não serão essas lutas que reaparecem nessas formas 
aparentemente arcaicas, mesmo se seusinstrumentos são antigos, tradicionais e supõem um 
sistema de crenças mais ou menos abandonadas? O vigordessas práticas, ainda atuais, é ser uma 
reação contra essa social medicine, medicina a serviço de uma classe, deque a medicina social 
inglesa é um exemplo. (1996, p.96-97) 

Com a associação entre o discurso religioso e o saber institucionalizado, ou seja, do 
conhecimento médico, vemos que a justificativa entra em choque com o conhecimento 
tradicional e local. A tradição do curandeirismo foi sendo questionada através da 
sistematização e instrumentalização do saber médico que, no vigor das práticas em virtude de 
uma higienização, consolida seu espaço na Amazônia. A combinação médico-missionária entre 
cura física e cura da alma permeava na essência do projeto de Leo Halliwell, por toda a sua 
expedição e, assim, com a aceitação das comunidades, a medicina oficial e instituída avança nos 
espaços onde antes predominavam as práticas de curandeirismo e dos rituais dos pajés. Por que 
não achar que a religião também seria um instrumento do Estado para que a higienização e 
medicação das sociedades ditas mais isoladas fossem possíveis? Porventura não haveria meios 
para que o saber médico também fosse um instrumento de conscientização dos indivíduos a 
uma medicina legal e reconhecida legalmente? Mais uma vez, no discurso de Halliwell, permite-
se aqui analisar que Igreja e Estado mantém juntos algumas políticas de intervenção em que 
uma está associada com a outra para estabelecer a propagação de ambos os discursos, onde o 
poder é patenteado e atribuído um ao outro. A medicalização e a religião são instrumentos de 
(re)socialização, neste caso, uma tentativa de socializar a Amazônia a um modelo totalmente 
colonizador.  

Tomando em consideração a análise da pesquisadora Neide Gondim, é notório dizer que a ação 
evangelizadora na Amazônia durante o século XX representa a visão de dominação e de 
controle territorial alusiva ao passado histórico, no qual, mesmo com a abertura da liberdade de 
expressão e das práticas sociais, ainda havia a expansão de uma fé visionária e da consolidação 
do Estado. Entrelaçados à questão dos encontros de duas civilizações, vemos a continuidade das 
práticas coloniais agora com o protestantismo com a justificativa de que a comunidade 
amazônica devia conhecer o Evangelho. Se, por um lado, havia o espalhamento das doutrinas 
neo-protestantes e pentecostais dos Séculos XIX e XX, por outro lado, haveria o 
“silenciamento” das culturas diversas e das crenças dos povos amazônicos, numa comparação 
maniqueísta de que seus ritos do curandeirismo estariam associados à feitiçaria, como nos idos 
da Idade Média. Os expedicionários reencontram e sequenciam o imaginário dos antigos 
viajantes (...) que estão sempre presentes na invenção da Amazônia. Na obra “A Invenção da 
Amazônia”, Gondim menciona que: 
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As potencialidades imaginárias que os autores de ficção pensam existir na Amazônia ainda 
guardam o vigor dos tempos primeiros dos navegadores de águas turvas e cristalinas do rio do 
Amazonas e de seus tributários no bordado de suas estradas líquidas. (GONDIM, 1994, P. 271) 

É possível ver nessa discussão como a construção de uma visão Amazônica e dos seus 
habitantes tem muito a ver – na versão literária como a de Leo Halliwell na Amazônia – com a 
permanência de um pensamento que continua sobrepujando a crença e a prática popular. Nesse 
sentido, a manutenção de um discurso colonizador sobre a Amazônia, em detrimento da 
admissão de uma consciência religiosa. Nesse caso, a visão da análise do discurso, como a 
permanência do cristianismo entre a sociedade da Amazônia, facilita e desprende qualquer 
possibilidade de negação, o que permite essa (re)socialização por meio de um método médico-
missionário. Percebe-se, portanto, uma forma não obstante a outras anteriores no processo de 
colonização de uma produção de verdade que, ao ser institucionalizada, produz os efeitos que 
esse discurso carrega. Seja baseada ou apoiada num viés da medicina, como era o método feito 
por Leo Halliwell e o barco Luzeiros, ela institui esses costumes na pretensão de uma ideologia 
e, por fim, o funcionamento de um discurso que produza efeitos de poder. As consequências 
seriam a renúncia aos antigos costumes; a cultura que é “antagônica” à religião e à fé, para que, 
como um estatuto, fosse conduzida uma versão de “verdade”. A ideia anterior de uma 
sociedade baseada nas crenças e mitos da natureza, no insólito e no imaginário carregado nas 
lendas é, aos poucos, substituída pela visão legitimadora da religião protestante do Ocidente, o 
que não é obstante de todo um processo de aculturação e consolidação de uma colonização.  

O objetivo aqui é perceber como esta reflexão sobre religião e discurso possui um aparato 
teórico perfeitamente cabível, desde a noção de discurso e de uma prática extrínseca das 
relações de saber/poder pelos “regimes de verdade”, diante dos quais as religiões geralmente 
não se esquivam, até as reflexões sobre as possibilidades de resistências quando estas se 
enquadram como contra-discursos das hegemonias. 
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Fragmentos históricos da educação teológica no 
Pentecostalismo brasileiro,  nas duas últimas décadas do 
período da Primeira República – 1910 a 1930: primeiras 

tentativas metodológicas 

Josué Passos de MELO88 

Introdução 

Pensar no tema fragmentos históricos da educação teológica no pentecostalismo brasileiro 
remete-nos a um questionamento: quais foram as metodologias educacionais utilizadas na 
formação teológica dos quadros pastorais na primeira geração de pastores pentecostais no 
Brasil, nas duas últimas décadas do período da Primeira República? 

Os fragmentos históricos disponíveis e acessíveis nos permitem concluir que os pioneiros do 
movimento pentecostal brasileiro, surgido no Brasil no período da primeira República, 
utilizavam como metodologia de educação teológica dos primeiros pastores pentecostais a 
veiculação de suas ideologias e doutrinas em revistas, jornais e nas escolas de obreiros que 
ocorriam anualmente. 

Essas narrativas permitiram compreender o pensamento dos primeiros líderes do movimento 
pentecostal quanto à necessidade de viabilizar a educação teológica aos pastores. Ainda, 
deixaram-nos identificar os registros de fatos históricos que revelam a preocupação dos líderes 
pioneiros do movimento pentecostal com a educação teológica daquela geração de pastores 
pentecostais. Além disso, apontam para fatos identificados como fragmentos históricos da 
educação teológica no pentecostalismo brasileiro no período estudado. Finalmente, enumeram, 
a partir dos fragmentos históricos apontados, as metodologias utilizadas na educação teológica 
no pentecostalismo brasileiro nas duas últimas décadas durante a primeira República. 

Apresentamos nesse artigo as nossas considerações, iniciando com um relato sobre o 
surgimento da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Brasil. Identificaremos os fragmentos 
históricos nas obras que constituem o maior arcabouço bibliográfico reconhecido pela 
denominação Assembleia de Deus. No terceiro tópico, demonstraremos os referenciais teóricos 
sobre os quais construímos nossos argumentos. Em seguida, enumeraremos as metodologias 
utilizadas para a consecução da finalidade dos líderes pentecostais. Essas metodologias 
consistiam em fornecer ensino teológico aos pastores nos locais mais distantes da sede em 
Belém do Pará, a saber: os materiais impressos e as escolas bíblicas de obreiros. 

Por fim, nossas considerações sobre o tema em que nos propomos a estudar. Sem maiores 
pretensões em esgotar o assunto, consideramos importante esse estudo, o qual poderá servir 
para abrir caminho para futuros pesquisadores que se interessarem pelo tema. 

Contribuição para uma História da Igreja Evangélica Assembleia de Deus 
no Brasil  

Em razão de ter completado em 2011 oficialmente cem anos de atuação no Brasil a Igreja 
Evangélica Assembleia de Deus, maior expressão pentecostal nacional, promoveu expressiva 
propaganda das comemorações alusivas à data. Como parte dessas comemorações houve o 
lançamento e relançamento de livros. Essas obras resgatam a trajetória e implantação do 
movimento em solo brasileiro e também suas práticas, crenças doutrinárias. Segundo 
Durkheim, esse arcabouço formado pelas práticas e crenças doutrinárias constitui a expressão 
concreta da fé (2003, p. 32). A fim de nos situarmos no tempo e nos fatos históricos, faremos 
uma síntese dos fenômenos que constituem a gênese do movimento pentecostal no Brasil. 
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Colocaremos especial ênfase na dinâmica histórica e do proselitismo, este último através dos 
elementos do colportismo, imprensa evangélica e escolas bíblicas. 

A gênese do movimento pentecostal no Brasil  

Dois anos depois da chegada da família real portuguesa ao Brasil, no dia 19 de fevereiro de 
1810, foi assinado o Tratado do Comércio e Navegação entre Portugal e Inglaterra. No artigo 12 
desse Tratado, os ingleses e outros protestantes residentes no Brasil obtiveram a liberdade de 
cultuar livremente de acordo com os ritos de sua confissão de fé (REILY 1993, p. 40). Com isso, 
vários missionários americanos e europeus vieram para o Brasil, a fim de prestarem auxílio 
espiritual aos estrangeiros que aqui estavam cuidando dos interesses econômicos de sua nação, 
como imigrantes residentes (LEONARD 2002, p. 32). 

A partir da segunda metade do século XIX, no dia 10 de maio de 1855, chegou à cidade do Rio 
de Janeiro o missionário escocês Robert Reid Kalley (1809-1888). Empreendeu no Brasil e para 
os brasileiros a evangelização com o objetivo estritamente conversionista ao protestantismo 
(LEONARD 2002, p. 55). 

Em 1910, cem anos após a assinatura do Tratado do Comércio e Navegação, chegaram ao Brasil 
dois missionários suecos: Daniel Berg e Adolph Gunnar Vingren. Estes suecos haviam ido aos 
Estados Unidos da América, motivados pelas notícias de que as igrejas protestantes americanas 
estavam experimentando manifestações que se acreditavam ser do Espírito Santo (JARDILINO, 
p. 33), conforme narrado na Bíblia livro de Atos dos Apóstolos capítulo 2: 

Chegou a festa de Pentecostes, e os crentes estavam todos reunidos em um só lugar. 
Repentinamente, veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na 
qual estavam sentados. A seguir, viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e 
pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar 
línguas diferentes, conforme o Espírito os capacitava a falar (Atos dos Apóstolos versículo 1 a 6). 

A passagem dos suecos pelos Estados Unidos da América possivelmente teria deixado marcas 
neles. Assim é que Mariano (1999, p. 10) defende como origem do pentecostalismo da 
Assembleia de Deus o ”metodismo wesleyano” e o movimento da santidade dos negros 
americanos. 

Daniel Berg e Adolph Gunnar Vingren partiram dos Estados Unidos da América no navio 
Clement (CONDE 1960, p. 29). Chegaram à cidade de Belém, Estado do Pará, em 19 de 
novembro de 1910 (LIMA 1991, p. 68). Tinham como objetivo único a evangelização e o 
proselitismo em solo brasileiro (BERG 1959, p. 63). Conforme Bobsin (2002, p. 66) Daniel Berg 
pertencia ao “pentecostalismo dos brancos” nos Estados Unidos da América. 

O trabalho evangelístico e proselitista da dupla sueca resultou na adesão de pessoas da cidade 
de Belém de tal forma que: “Através de uma pregação conversionista, de tom puritano, os novos 
crentes são levados a romper com os vícios, abandonando o tabaco, a cachaça e os jogos” 
(BOBSIN, 2002, p. 72).  

Daniel Berg e Adolph Gunnar Vingren pertenciam à Igreja Batista. Chegando a Belém, eles 
foram recebidos pelo pastor batista Reverendo Eurico Nelson. Contudo, com algum tempo de 
convivência e devido às divergências teológicas (REILY, 1993, p. 372), a dupla foi excluída da 
Igreja Batista. 

Os dois membros expulsos foram acompanhados por 17 pessoas daquela congregação e, juntos, 
fundaram a Igreja Evangélica Assembleia de Deus (ALENCAR, 2010, p. 49), cuja sede situou-se 
à Rua Siqueira Mendes número 67 na cidade de Belém do Pará, no dia 18 de junho de 1911. 
Esse grupo de 17 pessoas, oriundas da Igreja Batista de Belém, e os dois suecos perfaziam o 
efetivo da primeira Assembleia de Deus (CONDE 1960, p. 38). Contudo, nas semanas 
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seguintes, em decorrência das reuniões e da curiosidade de que eram objeto os estrangeiros, 
muitas pessoas se filiaram à nova forma de culto (VINGREN, 1987, p. 13). 

Enquanto Daniel Berg trabalhava em uma empresa como fundidor, a fim de prover sustento 
para ele e Gunnar Vingren, este aprendia o idioma português e, no período da noite, ensinava 
para Daniel Berg (BERG, 1959, p. 50). 

As primeiras ações para a expansão da empresa missionária, que inaugurou essa dupla de 
suecos pentecostais pioneiros nas selvas, cidades e vilas do vasto território que compõem o 
Estado do Pará, lograram êxito. A atividade de colportagem, que consistia na venda de 
exemplares da Bíblia, de porções do Novo Testamento e dos Evangelhos, foi a estratégia 
utilizada nos primeiros anos de divulgação da nova fé, resultando: “Durante os primeiros três 
anos, o nosso irmão Daniel espalhou 2.000 Bíblias, 4.000 Novos Testamentos e 6.000 
Evangelhos”. (VINGREN 1987, p. 14). O patrocínio desse empreendimento foi obtido com os 
valores que Daniel Berg conseguiu ajuntar com o trabalho de fundição, cuja quantia era de 300 
mil réis. 

A implantação de comunidades da Assembleia de Deus em solo brasileiro a partir do Estado do 
Pará não ficou sem a oposição da Igreja Católica Romana, que na época detinha a hegemonia 
religiosa no Brasil. Já as denominações protestantes sediadas em Belém apresentaram atitudes 
antagônicas em relação ao trabalho da Igreja Assembleia de Deus. O jornal “Boas Novas”, 
distribuído para todo o Brasil e Portugal, com 20 mil exemplares e 27 páginas (VINGREN 1987, 
p. 16), trazia muitas advertências contra os suecos e a “nova doutrina”. Até mesmo os atos 
sacramentais, como o batismo nas águas, eram realizados às altas horas da noite e em lugares e 
rios ermos (VINGREN 1973, p. 43), em decorrência dos antagonismos. 

As cidades e lugarejos do Estado do Pará foram visitados por Daniel Berg, que organizou a 
comunidade sob a liderança dos próprios nativos. Os caboclos e ribeirinhos pobres foram os 
primeiros a fazer parte da membresia da Assembleia de Deus. Os membros batizados que se 
mudavam para outros Estados e outras regiões partiam com o objetivo de iniciarem uma nova 
comunidade da Assembleia de Deus. Em decorrência das ações proselitistas, o trabalho se 
estendeu sendo necessário a presença de um dos pastores, seja Vingren ou Berg, a fim de 
oficializar cada nova comunidade da Assembleia de Deus (VINGREN 1973, p. 74), de forma 
que: “[...] o pentecostalismo se inculturou no Brasil com mais rapidez do que o protestantismo 
de missão e imigração” (BOBSIN 2002, p. 74). 

Nos anos que se seguiram até 1930, o movimento liderado por Berg e Vingren expandiu-se e se 
fixou nas Regiões Norte e Nordeste do Brasil. Após esse período o Sudeste e o Sul do Brasil se 
tornaram os territórios a serem alcançados pela empresa missionária Assembleia de Deus. Era o 
fim da Primeira República e o início da Era Vargas com o advento do Estado Novo (BASBAUM 
1986, p. 46). 

Alencar (2010, p. 46) nos informa que a partir de 1930 a Assembleia de Deus se 
institucionalizou de maneira definitiva e passou a ser dirigida por pastores brasileiros. Estes 
primeiros 20 anos de trabalho da Assembleia de Deus foram classificados por esse mesmo autor 
como a: “Primeira Fase: a implantação da ‘seita’ pentecostista.” (ALENCAR 2010, p. 48). 
Contudo, Jardilino (SDP, p. 70) informa que a Assembleia de Deus só passou a ser pessoa 
jurídica em outubro do ano de 1946. Mariano (1999, p. 24) localiza a Igreja Evangélica 
Assembleia de Deus como pertencente ao “pentecostalismo clássico”. 

No início do terceiro milênio, especificamente no ano 2000, a Assembleia de Deus contava com 
8.418.154 adeptos. Esse contingente representava 32,12% dos evangélicos do Brasil. Porto Velho 
figurava em 2009 como a quarta capital onde a adesão ao pentecostalismo era maior com o 
percentual de 19,02%. Ficava abaixo de Boa Vista/RR com 21.21%, Belém/PA com 22,99% e Rio 
Branco/AC com 28,43%. Essa situação dava à Região Norte o status de ter a maior concentração 
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de fiéis pentecostais do Brasil (NERI, 2011, p. 49), cuja maior representação é a Igreja 
Evangélica Assembleia de Deus. 

De acordo com o Censo Demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 
2010), os evangélicos representam 22,1% da população. Dessa percentagem, mais da metade são 
evangélicos pentecostais e neopentecostais, ou seja, 13,3%. Ficando o restante distribuído entre 
evangélicos de missão (protestantismo histórico), com 4.0% e evangélicos não determinados 
4.8%. 

A concentração de pentecostais e neopentecostais, conforme o IBGE (2010) é maior na Região 
Norte do Brasil, com 20,1%. Em segundo lugar, ficou a Região Centro-Oeste com 16,6%. Em 
terceiro, ficou a Região Sudeste com 14,3%. A Região Sul ficou em quarto lugar com 10,9% e em 
quinto e último lugar a Região Nordeste com 10,1%. 

Digna de nota é a existência da Congregação Cristã do Brasil, denominação que chegou ao 
Brasil, também, em 1910. De orientação Calvinista, foi fundada pelo ítalo-americano Louis 
Francescon. É a segunda maior igreja pentecostal (LIMA 1991, p. 84). Em face da inexistente 
contribuição para a educação teológica, não será considerada nessa reflexão. 

O Pentecostalismo deve ser tomado em nossa pesquisa pelo termo Pentecostal. Guiar-nos-
emos pela definição de Bobsin (2002, p. 65): 

Não obstante sua diversidade interna e sua expansão nos mais diversos contextos socioculturais 
existentes no Brasil, o movimento pentecostal assume, a meu ver, as seguintes características: a) 
forte tradição oral, com destaque para a experiência religiosa emocional em detrimento da 
racionalidade ocidental; b) desenvolvimento em contextos urbanos, alcançando as camadas 
pobres da população; c) espontaneidade litúrgica, enfatizando o canto e a música, com ritmos 
populares; d) nas primeiras gerações, forte socialização dos meios de produção simbólicos; e) 
ênfase no Batismo do Espírito Santo, que distribui dons, destacando-se a glossolalia e a cura 
como selos de sua presença; f) desempenho de funções terapêuticas; g) ênfase na segunda vinda 
de Cristo e um suposto desinteresse pela política, embora apoiando quase sempre os setores 
políticos conservadores, principalmente suas grandes lideranças que divergem sempre mais de 
posturas de base; h) bastante hierárquico no plano institucional, compensando este verticalismo 
com uma “democracia” dos dons no plano espiritual; i) marcadamente anti-ecumênico, 
desferindo ataques contra o catolicismo santorial e o papa, além da concorrência entre iguais – 
concorrência intrapentecostal. 

É bem verdade que essa acepção é recente, mas define o pentecostalismo que se fixou no Brasil 
em 1910. 

Fragmentos históricos para a educação teológica 

As denominações do protestantismo histórico trouxeram em seu programa missionário a 
educação teológica. Aqui, no Brasil, conforme Mendonça (1984, p. 203): “A unidade teológica 
produziu, desde o início, franca colaboração entre os protestantes. Os presbiterianos 
colaboraram e receberam colaboração dos congregacionais, anglicanos do Rio e luteranos de 
Nova Friburgo”. 

Existem várias obras que resgatam a história da trajetória da educação teológica nas 
denominações históricas. Nossa intenção é nos prendermos às fontes literárias, as quais nos 
fornecerão os “fragmentos” que comprovaram a existência de uma educação teológica no 
movimento pentecostal ainda em seu início no Brasil. 

Fernandes (2006, p. 97) nos adverte que, nos primeiros anos da Assembleia de Deus no Brasil, a 
educação teológica foi construída na informalidade. Os missionários suecos não olhavam com 
bons olhos a formação teológica com maior formalidade e estrutura. 
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Referenciais teóricos 

Utilizaremos o conceito de fragmento histórico segundo a definição construída por De Certeau 
(2010, p. 307), que apresenta o cerne, o conteúdo ou ainda o pedaço de verdade esquecida: “Este 
fragmento, pedaço duro, cortante e cortado faz proliferar o corpo da Saga judia [...]”. De 
Certeau se refere à obra de Freud “Moisés e ao monoteísmo” (2010, p. 301), utilizada para 
exemplificar como identificar fragmentos e vestígios na fonte histórica. Esses fragmentos são 
“pedacinhos de verdade” (DE CERTEAU, 2010, p. 308). 

Corroboram com De Certeau Lopes e Galvão (2010, p. 65) sobre o fragmento histórico como 
fonte, contudo, considerando seus limites, quando dizem que:  

O passado nunca será plenamente conhecido e compreendido. No limite, podemos apenas 
entender seus fragmentos. E ainda: Certamente isso se dá por meio dos traços que foram 
deixados, dos vestígios não apagados. 

Sobre a concepção de vestígio histórico Bloch (2001, p. 72) informa que: “[...] vestígios do 
passado nos oferecem um acesso do mesmíssimo nível”. Referindo-se às fontes arqueológicas 
materializadas no artefato, Bloch (2001, p. 72) vai além, pois defende que: 

[...] os documentos materiais não são, longe disso, os únicos a possuir esse privilégio de 
poderem ser apreendidos de primeira mão. Ele conclui dizendo: Como primeira característica, o 
conhecimento de todos os fatos humanos no passado, da maior parte deles no presente, dever 
ser [...], um conhecimento através de vestígios (BLOCH 2001, p. 73). 

Fundamentados e orientados nessa concepção de De Certeau e Bloch, realizaremos a análise das 
narrativas dos escritos deixados por personagens que foram protagonistas da implantação da 
educação teológica do movimento pentecostal ou estiveram próximos deles. Narrativas que se 
constituem como vestígios e fragmentos históricos. 

No período da Primeira República, para atingir os objetivos educacionais, muito se utilizou de 
material impresso para construção do que veio a ser um sistema de alfabetização no Brasil. 
Mathieson (2013) nos informa que: 

Compreender a educação no começo do século 20 no Brasil significa, em alguma medida, 
entender o processo de alfabetização da população. Assim, é por meio do ensino dos rudimentos 
da leitura, da escrita e dos cálculos que se configuram as orientações morais do projeto 
republicano de civilizar o povo. A escola, aos olhos da época, visava a erradicar a ignorância que 
grassava por todo o país. Buscava-se preparar a nação brasileira para a sedimentação da recente 
República. 

A divulgação e acessibilidade ao ensino e doutrinamento, seja na educação laica, seja na 
teológica, superavam o obstáculo da grande extensão territorial do Brasil e dos escassos meios 
de transporte e comunicação. Nesse sentido, poucas alternativas se apresentavam para as 
instituições. Conforme Mathieson (2013): 

A imprensa periódica pedagógica teve um papel fundamental no começo do século 20 ao 
projetar mudanças no campo educativo a partir, de um lado, da prescrição das ações escolares 
por meio da publicação dos seus artigos e, de outro, pelo debate geral das questões educacionais 
da época. A análise histórica, pela óptica da cultura escolar, permite compreender a gradual 
constituição histórica das instituições escolares, da formação de professores, das concepções 
pedagógicas, dos métodos de ensino. Pela leitura dos artigos da Revista de Ensino pode-se 
observar que neles perpassam concepções pedagógicas e visões de mundo aptas a transmitir 
parte da dimensão social da época estudada. Naquele momento, os artigos representavam um 
meio inovador e dinâmico de difusão dos temas abordados, sendo necessário que o leitor desse 
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tipo de material já tivesse previamente algum conhecimento e prática sobre os assuntos 
educacionais. 

Basbaum (1986, p. 46) distingue o período em que os marechais militares governaram o Brasil 
como Primeira República: “A república onde dominou sobre tudo a espada [...]”. Já o período 
em que o governo foi exercido por membros civis das oligarquias cafeeiras, esse historiador 
chamou de: “2a República, a era do café e do PRP (Partido Republicano Paulista), o Partido em 
cujas mãos se encontravam a riqueza do país e em cujas terras vivia a maioria da população 
brasileira”. 

Carvalho (2007, p. 32) concorda com Basbaum sobre a fase do “governo militar”, mas identifica 
como Primeira República o período que foi da Proclamação, em 1889, até 1930, ano em que a 
administração do governo da República sai das mãos dos políticos de São Paulo e de Minas 
Gerais, representantes das oligarquias cafeeiras e pecuaristas respectivamente, e passa para as 
mãos dos políticos do Rio Grande do Sul. 

Para nos situar, adotaremos o ponto de vista de Carvalho, que considera os primeiros 41 anos 
do Brasil República (1889 – 1930), como Primeira República, também denominada “República 
Café com Leite”. 

Primeiras tentativas metodológicas 

A educação teológica de natureza protestante é uma prática existente no Brasil desde o século 
XIX, e foi trazida pelos primeiros pastores protestantes das igrejas históricas. Segundo Neto 
(1991, p. 17):  

A educação teológica tem como uma das metas principais formar pastores, formar líderes, para 
dirigirem não só as comunidades locais, como também instâncias eclesiásticas onde os destinos 
das igrejas são decididos. 

Tomaremos essa concepção para falar, em nossa reflexão, sobre educação teológica. Conforme 
Jardilino (p. 81): “A linguagem teológica expressa na doutrina da conversão/santificação 
remonta a uma herança dos pais fundadores do pentecostalismo”. Essa estrutura de discurso 
perdura até os dias atuais. 

Materiais impressos 

Conforme dissemos acima, o serviço de colportagem (ARAÚJO 2011, p. 25) era a metodologia 
utilizada pelos pastores Daniel Berg e Adolph Gunnar Vingren para se aproximarem das 
comunidades e das pessoas (BERG 1959, p. 69) e, assim, transmitirem a nova doutrina 
(CONDE 1960, p. 41). Essa maneira de comercialização era comum no Brasil. Os negociantes 
de uma grande variedade de mercadorias: gêneros alimentícios, tecidos, ferramentas, etc. 
utilizavam esse método. Eles ficaram conhecidos por muitos nomes: mascates, regatão, caixeiro 
viajante e outros. O método da colportagem foi muito utilizado nessa época pelos líderes da 
Assembleia de Deus (ARAÚJO 2011, p. 27). 

Como metodologia para munir os líderes locais das congregações da Assembleia de Deus com 
suporte mínimo de conteúdo dos ensinos religiosos (OLIVEIRA 1998, p. 143), e em face das 
grandes distâncias e da inexistência de educação teológica formal, a solução foi a confecção e 
distribuição de jornais. Conforme Oliveira (1998, p. 148): 

A “Voz da Verdade”, que circulava em Belém do Pará sob a responsabilidade de Almeida 
Sobrinho e João Trigueiro. Em seu número 1, em novembro de 1917, ele noticiava: “Os nossos 
irmãos Samuel Nyström e Daniel Berg em viagem evangelística que fizeram em seis igrejas da fé 
apostólica, no interior do estado, batizaram 90 pessoas. 
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O Jornal “Voz da Verdade”, apesar de não ser oficial da Assembleia de Deus, era utilizado para 
a divulgação doutrinária, proselitismo e avisos em geral. Não se admitia artigo de caráter crítico 
ou polêmico (ARAÚJO 2011, p. 123). O artigo, na primeira página, do primeiro número, em 
1917, era intitulado: “Jesus é quem batiza no Espírito Santo e fogo” (ARAÚJO 2011, p. 124). 
Suspeita-se de que houve apenas um único número do Jornal “Voz da Verdade” (ALENCAR 
2010, p. 76). 

Esse periódico teve duração de dois meses (ARAÚJO 2011, p. 124). Foi substituído pelo Jornal 
Revista “Boa Semente”, lançado em janeiro de 1919 (OLIVEIRA 1998, p. 149). Esse sim era um 
periódico institucional. Gerenciado e editado pela liderança da Assembleia de Deus: “Em 
dezembro de 1918, o irmão Vingren começou a editar a nossa primeira verista que se chamou 
‘A Boa Semente’ e que se distribuía gratuitamente” (VINGREN 1987, p. 126). Conforme 
Alencar (2010, p. 79), os temas de maiores expressões nesse periódico eram: ”Compromisso, 
Evangelismo, Poesia, Apologia, Doutrina, Escatologia, Pessoa de Jesus Cristo, Conforto na 
Tribulação, Oração, e Diversos”. O periódico “Boa Semente” tinha uma tiragem de 3 mil 
exemplares e, a partir de 1921, havia a publicação de três números ao ano (VINGREN 1987, p. 
126). 

Adolph Gunnar Vingren é o nome mais importante do Jornal Revista, pois é o único que tinha 
formação adequada e superior em seminário teológico. Estudou no Seminário Batista Sueco, na 
cidade de Chicago nos Estados Unidos da América (ALENCAR 2010, p. 80). O Jornal Revista 
“A Boa Semente” tinha como redatores os missionários Samuel Nyström, Nels Nelson e Plácido 
Aristóteles (ARAÚJO 2011, p. 132). Na edição de janeiro de 1919, Adolph Gunnar Vingren 
publicou o artigo de sua autoria, cujo título foi: ”O Batismo no Espírito Santo” (MESQUITA 
2004, p. 19), tema principal da teologia pentecostal. 

Com a transferência do missionário Adolph Gunnar Vingren para a cidade do Rio de Janeiro, 
aíele funda o Jornal “Som Alegre” em novembro do ano de 1929 (ARAÚJO 2011, p. 270). O 
jornal circulou até o ano de 1930 (OLIVEIRA 1998, p. 147). Esse Jornal tinha caráter 
propriamente para a divulgação doutrinária, o que se conhece no meio evangélico como 
“evangelização”. Tem-se por certo que a criação do Jornal “Som Alegre” foi em decorrência da 
divergência doutrinária entre Vingren e Samuel Nyström, em relação à aceitação do trabalho 
feminino na igreja (ARAÚJO 2011, p. 270), ou seja: o trabalho feminino na igreja, a ordenação 
de mulheres como pastoras. O que não é aceito na Igreja Assembleia de Deus e em outras 
denominações evangélicas até os dias de hoje, assim surgiram no Brasil: “[...] dois jornais 
assembleianos num país com maioria analfabeta”. (ALENCAR 2010, p. 78). Assim, ficou da 
seguinte forma, o Jornal ”Boa Semente” sediado em Belém do Pará e o Jornal “Som Alegre”, 
sediado na cidade do Rio de Janeiro. O primeiro de caráter formativo e o segundo de caráter 
informativo (ARAÚJO 2011, p. 282). 

A criação do Jornal ”Mensageiro da Paz” em 1930, como órgão oficial da Assembleia de Deus 
no Brasil, pôs fim às divergências, já que a direção do novo jornal ficou sob a responsabilidade 
dos missionários divergentes Adolph Gunnar Vingren e Samuel Nyström e a sede do jornal 
ficou no Rio de Janeiro (VINGREN 1987, p. 126). A decisão de se criar um único jornal partiu 
da Convenção Geral das Assembleias de Deus (DANIEL 2004, p. 32), cuja reunião ocorreu de 5 
a 10 de setembro de 1930, na cidade de Natal – Estado do Rio Grande do Norte (ARAÚJO 2011, 
p. 282). A primeira edição do Jornal “Mensageiro da Paz” foi publicada em dezembro de 1930 
(OLIVEIRA 1998, p. 149). A circulação desse Jornal permanece até os dias atuais e em todo o 
Brasil, sendo um número editado mensalmente. 

O “Mensageiro da Paz” reúne todas as características dos dois jornais que substituiu, acrescidas 
de outras que a modernidade e o crescimento geraram. É possível encontrar em suas páginas 
doutrinas, notícias, avisos, convocações, apologias doutrinárias, mensagem proselitistas, 
anúncios comerciais, divulgação de livros, obituários, sermões, hinos, felicitações, etc. ”[...], foi 
o principal fator de consolidação desta nascente igreja” (ALENCAR 2010, p. 113). Alencar 
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(2010, p. 116) relaciona as seguintes “ênfases teológicas nos textos: Compromisso, Evangelismo, 
Poesia, Apologia Pentecostal, Doutrina, Escatologia, Pessoa de Jesus Cristo, Conforto na 
Tribulação e Oração”. 

As revistas para a escola dominical vinham como suplemento do Jornal ”Boa Semente” 
(OLIVEIRA 1998, p. 168). Araújo (2011, p. 136) nos informa que: 

O suplemento era destinado, a princípio, para aqueles membros da igreja considerados pelos 
missionários e pastores como “vocacionados” para serem os “novos pregadores/ensinadores”, 
ou seja, os novos obreiros da causa da igreja – e do movimento pentecostal – nos primeiros anos 
de sua implantação em solo brasileiro. 

A partir do segundo semestre do ano de 1938, os membros infantis da Assembleia de Deus 
tiveram uma revista Lições Bíblicas específicas para essa faixa etária (ARAÚJO 2011, p. 137). 

Essa metodologia ainda é utilizada atualmente: ”Esta realidade evidência a importância das 
Lições Bíblicas, no que diz respeito à unidade doutrinária das Assembleias de Deus e à teologia 
ensinada no país”. (OLIVEIRA 1998, p. 168). O que foi ampliado é o alcance da revista que 
contempla, não apenas os obreiros, como também toda membresia da Assembleia de Deus. 

As escolas bíblicas de obreiro 

O ensino teológico formal e institucionalizado na Igreja Evangélica Assembleia de Deus só 
ocorreu muito depois da Era Vargas, em 1958, com a fundação do Instituto Bíblico das 
Assembleias de Deus -  IBAD. Mas o debate sobre o ensino teológico ocorria desde 1943 
(ARAÚJO 2011, p. 399). Contudo, segundo nos informa Oliveira (1998, p. 191): 

Desde o início, as lideranças da igreja têm-se voltado para o ensino da Palavra de Deus. Antes 
das convenções nacionais, nas primeiras convenções nos estados – ocasião em que, ao lado do 
exame de questões doutrinárias e administrativas, pastores ministravam estudos das Escrituras – 
havia as Escolas Bíblicas. 

A primeira escola bíblica de obreiro foi fundada em 1922: de 4 de março a 4 de abril. Nessa 
época, já havia pastores brasileiros ordenados, mas sem instrução teológica suficiente. Essa 
prática de realizar escolas bíblicas anualmente foi a maneira de equacionar essa deficiência. 
Conforme Araújo (2011, p. 170): 

Esses períodos de dias destinados a que obreiros participem de estudos bíblicos de curta 
duração, quando começaram a ser realizados, duravam um mês e tinham como propósito a 
formação bíblico-espiritual e ministerial dos participantes. Depois dessa fase de aprendizado o 
obreiro era liberado para o exercício pastoral. De maneira geral esses encontros eram destinados 
à oração e estudo da Bíblia. 

Araújo (2011, p. 170) nos informa que: “As Escolas Bíblicas foram oficializadas pela Convenção 
Geral de 1943, no Rio de Janeiro, quando pastores debateram a necessidade de os obreiros 
receberem melhor preparo bíblico e teológico”. Na atualidade, a Igreja Assembleia de Deus, 
apesar de possuir vários seminários e faculdades, mantém a realização anual da Escola de 
Obreiros. 

Considerações finais 

Neste trabalho, procuramos apontar fatos identificados como fragmentos históricos da 
educação teológica no pentecostalismo brasileiro, nas duas últimas décadas do período da 
Primeira República. Depois, enumeramos, a partir dos fragmentos históricos apontados, as 
metodologias utilizadas na educação teológica no pentecostalismo brasileiro do período de 
1910 a 1930. 
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Percorremos as obras produzidas pelos pioneiros do movimento pentecostal e as que foram 
elaboradas a partir delas. Nestas últimas constam algumas análises e explicações, que de modo 
sistemático, corroboram com a proposta do trabalho que apresentamos.  

Os pioneiros do movimento pentecostal brasileiro, surgido nas duas últimas décadas da 
Primeira República, utilizavam metodologias de educação teológica dos primeiros pastores 
pentecostais, veiculando suas ideologias e doutrinas em revistas, jornais e nas escolas de 
obreiros que ocorriam e ocorrem anualmente. 

O primeiro jornal foi ”Voz da Verdade”, nos primeiros sete anos da fundação da denominação 
Assembleia de Deus, teve curta duração. Não era produzido pela instituição e nem pelos 
missionários estrangeiros. Foi iniciativa de pastores brasileiros. 

O segundo Jornal foi “A Boa Semente”. Periódico oficial da instituição e dirigido pelos 
missionários suecos. Sua sede ficava na cidade de Belém do Pará e era distribuído para o Norte 
e Nordeste do Brasil. 

Paralelamente ao Jornal “Boa Semente”, do Norte do Brasil, o Jornal Som Alegre, sediado no 
Rio de Janeiro e dirigido por Gunnar Vingren, atendia as igrejas localizadas naquela região. 

A partir de 1930, resultado da decisão das maiores autoridades da Assembleia de Deus, os 
jornais “Boa Semente” e “Som Alegre” se fundem para formar o Jornal “Mensageiro da Paz”. 
Periódico com edição mensal que passou a ser distribuído para as igrejas da Assembleia de 
Deus, localizadas em todo o território nacional brasileiro. 

Concomitantemente à distribuição dos jornais, havia a publicação da revista da escola 
dominical que cobre um espaço temporal de um trimestre. Começou vindo como encarte no 
Jornal “Boa Semente”. Depois teve edição própria. Originalmente o nome era “Escola 
Dominicaes. Hoje, carrega o título de Lições Bíblicas”. 

Alternadamente a esses materiais impressos, ocorriam as Escolas Bíblicas de Obreiros. Nesses 
eventos, os líderes estrangeiros se reuniam para deliberarem administrativamente os destinos 
da instituição. Aos pastores brasileiros, era permitido acompanhar as orações e os estudos 
bíblicos. Na atualidade, a Escola Bíblica de Obreiro ocorre em data específica e com finalidade 
apenas educacional. As reuniões administrativas e deliberativas ocorrem nas assim chamadas 
Convenções Estaduais e Convenções Gerais das Assembleias de Deus no Brasil.  

Sobre as metodologias educacionais da Assembleia de Deus, para o período em que estamos 
estudando, Alencar (2010, p. 135) afirma que: “[...] em 1917, ela usou o que havia de mais 
moderno na comunicação da época: o jornal impresso. Acrescentamos a esse cabedal a revista 
Escola Dominical” e a escola bíblica de obreiro. 
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O perfil  dos adolescentes autores de ato infracional em idade 
de 13 a 18 anos no município de Porto Velho 

Antônio Cardoso da Silva89 

1. Introdução 

Este trabalho objetiva estudar o perfil dos adolescentes em idade de 13 a 18 anos, a quem se 
atribui a prática do ato infracional, no Município de Porto Velho. Por ser constante o 
envolvimento desses adolescentes com a prática do ato infracional, seja no comércio ilegal de 
entorpecentes, seja em outras ações violentas, tais como: furtos, receptação, roubos, assaltos, 
estupros, falsificação ideológica e homicídios, com emprego de armas de fogo, ou não, buscam-
se pesquisar os fatos, cujas fontes foram: a Delegacia Especializada em Apuração de ato 
Infracional – DEAI, o Ministério Estadual e Juizado da Infância e Juventude da Comarca de 
Porto Velho.  

Em geral, esses adolescentes autores de ato infracional são apresentados diariamente à 
sociedade, através dos meios da imprensa escrita, falada e televisada, com os seguintes adjetivos: 
violentos, cruéis, perigosos, assassinos e bandidos. Mediante essa situação, pergunta-se: Quem 
são eles? Qual a sua escolaridade? Qual a sua etnia? Qual o seu local de residência? Como se dá 
a sua convivência familiar? Qual a sua idade? Qual é o seu gênero? Quais são seus atores 
preferidos? Qual é o seu modo de agir? O que explica sua reincidência?   

A pesquisa foi realizada no período de outubro de 2011 a julho de 2012, sendo analisados 398 
(trezentos e noventa e oito) processos transitados e julgados; aos quais foram aplicadas as 
medidas socioeducativas restritivas e privativas de liberdade, bem como as medidas 
socioeducativas em regime de meio aberto com Prestação de Serviço Comunitário, Liberdade 
Assistida prevista na Lei 8.069/90.  Este trabalho não visa mostrar a eficácia das referidas 
medidas, e sim conhecer o perfil dos adolescentes autores de ato infracional. 

2.  Evolução histórica do tratamento da criança e adolescente autor de 
ato infracional 

É difícil entender o conflito social, na atualidade, envolvendo crianças e adolescentes, sem uma 
referência do passado, no que diz respeito ao relacionamento familiar. Em seu artigo A infância 
vivida em sobrados e mocambos: um olhar através de Gilberto Freyre, a autora Nelly Monteiro 
Santos Silva aponta algumas situações que podem ter reflexo na transformação social, como 
exemplo: a população, a urbanização, o trabalho e as relações de produções.  A subordinação da 
gente de cor, baseando-se na diferença de raça, era também uma subordinação de classe. Para a 
autora, há choque entre raças, culturas, idades, cores, e entre o sexo feminino e o masculino, 
surgindo dessa forma, a figura do moleque.  

2 .1.  O Código Mello Mattos 

 O século XX se caracterizou pela busca da modernização por meio do processo de expansão do 
mercado e pelo início da industrialização e da urbanização. Assim, Chris Giselle Pegas Pereira 
da Silva, em seu artigo, sob o título de O Código Mello Mattos: um olhar sobre a assistência e 
proteção aos “menores”, afirma que, no contexto da época, juristas, filantropos, médicos, entre 
outros, lutavam para que as questões referentes ao “menor” se tornassem objetos específicos de 
uma normatização, uma vez que a criminalidade aumentava e o tratamento repressivo do 
Código Penal de 1890 precisava ser revisto.  

Para a autora, a falta de proteção ao “menor” se apresentava no aumento da taxa de 
mortalidade infantil, devido às precárias condições de higiene, à pobreza, à falta de informação 
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das famílias e ao aumento da população – em consequência da imigração estrangeira e de 
outros Estados do país. No período de 1872 a 1899, houve um aumento da populacional, 
chegando a 279%, e um aumento de 7,7% de crianças que morriam ao nascer, entre os anos de 
1895 a 1899. O Código Penal de 1890 delegava à polícia a função de conter a criminalidade, 
além de controlar e coibir a desordem e a vadiagem. A delinquência juvenil era, portanto, 
tratada com repressão, não havendo preocupação com intervenção educativa, como forma de 
prevenção (Silva, 2007).  

É a partir do Código Mello Mattos que nasce o conceito de proteção e assistência aos menores, 
assim, Carvalho (1970), citado por (Silva, 2007), se manifestou dizendo que Mello Mattos se 
revelou: 

Um extraordinário modelo da mais nobre figura de jurista, magistrado, administrador e 
reformador social. Dotado de uma admirável força de caráter, aliava-a uma grande cultura, 
inteligência e indomável vontade. Como legislador, conseguiu reformar as instituições 
milenárias relativas aos menores; como administrador, tornou materialmente possível essa 
execução; e pelo magnetismo de sua personalidade, conseguiu galvanizar a consciência nacional 
em torno à solução do grave problema do abandono e do transviamento dos menores 
(CARVALHO, 1970 apud SILVA, 2007, p.5). 

A partir do Código Mello Mattos, ganha destaque a função do serviço social. Segundo Maurício 
Maia de Azevedo, em seu artigo, cujo título é O Código Mello Mattos e Seus Reflexos na 
Legislação Posterior, o Código dos “Menores” O Código Penal Brasileiro de 1830 fixou a idade 
de responsabilidade penal objetiva aos 14 anos e facultou ao juiz a possibilidade de – entender 
que a criança sabe distinguir o belo do mal – mandá-la para a cadeia a partir dos 7 anos. 
Segundo o autor, o Brasil, adota o critério biopsicológico entre 7 e 14 anos para afirmar que a 
partir dos 14 se é tratado como adulto (AZEVEDO, 2010, p. 4). 

Assim, a infância e a juventude passariam a ser bens jurídicos tutelados pela lei brasileira, pela 
via indireta, ainda que de modo não expresso, estaria sendo promovido o direito humano, que 
apenas seria ratificado em 1948, na ONU,  pelo Brasil. Em 1979, entra em vigor o novo Código 
de Menores (Lei 6.679/79), mantendo-se os princípios do Código Mello Mattos, em relação aos 
poderes normativos do juiz, mas tomaria  o cuidado de prever a limitação dos poderes e das 
autoridades administrativas incumbidas de vigilância e da internação dos menores. 

Art. 7º A autoridade judiciária competirá exercer diretamente, ou por intermédio de servidor 
efetivo ou de voluntário credenciado, fiscalização sobre o cumprimento das decisões judiciais ou 
determinações administrativas que houver tomado com relação à assistência, proteção e 
vigilância a menores (DECRETO Nº 17.943-A). 

 O conflito envolvendo crianças e adolescentes, no Brasil, não é algo novo. O termo adolescente 
tem sua fundamentação no Art. 227 da Constituição Federal de 1988, e se consolida na Lei 
8.069, de 13 de julho de 1990. 

2 .2.  Normas internacionais  mudam o paradigma no atendimento aos “menores” 
no Brasi l  

Até 1979, tem-se o Código de menores, como instrumento normativo para tratar da infância e 
da juventude no Brasil, o que já apresentava algumas mudanças no paradigma da política de 
atendimento aos menores.  Assim, nascem às ações desenvolvidas por organismos 
internacionais, defensores dos direitos humanos (SOUZA, 2008). Como é o caso das 
Declarações internacionais descritas a seguir:  

Declaração de Genebra (1924), Declaração Universal dos direitos do Homem. Adotada e 
proclamada pela Resolução nº 217-a (III) da Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU), 
10/12/1948.  Declaração Universal dos Direitos da Criança – Aprovada pela Assembleia Geral 
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das Nações Unidas em 10/11/1959, por meio da Resolução n° 1.386 (XIV) da qual o Brasil é 
signatário (SOUZA, 2008, p.22). 

Os instrumentos normativos internacionais normatizam a operacionalização do atendimento 
das crianças e adolescentes brasileiros. Assim, o Brasil é signatário de todas as convenções que 
reconhecem e protegem os direitos de pessoas em processo de vulnerabilidade social, além das 
restritivas e privativas de liberdade. Convenção Interamericana de Direitos Humanos (OEA 
1969), ratificada pelo Brasil em 06/11/1992, Decreto n° 678; Regras de Beijing ou Regras 
mínimas da ONU para a administração da Justiça de menores (1985), Resolução n° 40/33; de 
29/11/1985. Convenção sobre os Direitos da Criança (CDC) da ONU Resolução 44/25; da 
ONU, de 20/11/1989. Ratificada pelo Brasil pelo n° 99.710; de 21/09/1990.  Diretriz de Ryad 
para a prevenção da delinquência juvenil – ONU (1990). Resolução n° 45/112; de 14/12/ 1990.  
Regras mínimas das Nações Unidas para a proteção de jovens privados de liberdade – ONU 
(1990). Resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas, n° 45/113; de 14/12/1990. A 
Resolução 45/113 sustenta que: 

Essas regras têm como objetivo estabelecer as normas mínimas para proteção dos privados de 
liberdade em todo o mundo, devendo ser garantido o direito de desfrutar de atividades e 
programas úteis que sirvam para fomentar o desenvolvimento saudável e com dignidade, 
promovendo seu sentido de responsabilidade. 

É um instrumento elaborado para assegurar que as crianças e adolescentes privados de sua 
liberdade sejam mantidos em instituições somente quando houver uma necessidade absoluta de 
fazê-lo. 

As crianças e adolescentes detidos devem ser tratados humanamente, com consideração por sua 
condição e com respeito total aos seus direitos humanos, pois, ao serem privados de sua 
liberdade, são altamente vulneráveis a abusos, vitimização e violações de seus direitos, sendo 
esta mais uma razão para que sua detenção permaneça uma medida a ser tomada em último 
caso (SOUZA, 2008, p.25). 

Com a criação das normas internacionais para os “Menores”, têm início no Brasil algumas 
produções legislativas, visando adequar o atendimento, pois de 1830 a 1890 as crianças e 
adolescentes recebiam as penas do referido Código Penal. Em 1927, conforme sublinhado, o 
juiz Mello Mattos apresenta um projeto que recebe o nome de Código Mello Mattos, o qual 
amparava os menores abandonados. O Art.227 da CF, o qual ampara e garante os direitos às 
crianças e adolescentes, igualmente faz nascer, em 1990, a lei nº 8.069, como seu estatuto.  

2 .3.  A Constituição Federal  e  o  Estatuto da Criança e  do Adolescente 

 É de fundamental importância entender que a partir de 1988, com a promulgação da 
Constituição Federal do Brasil, a questão referente aos direitos da criança e do adolescente 
ganha um novo olhar.  Tendo maior abrangência, uma vez que está amparada pelo art. 227 da 
Carta Magna, o qual envolve a participação geral e faz uma convocação à família, à 
comunidade, à sociedade em geral, bem como ao poder público na efetivação da garantia dos 
direitos fundamentais da criança e do adolescente.  

Nesse contexto, os termos como “menor delinquente, abandonado, infrator, ou simplesmente 
menor”, em tese, não seriam mais aceitos. A partir daqui, serão reconhecidos como crianças e 
adolescente, autores de ato infracional e sujeitos de direitos. Afirmados na Lei 8.069, de 13 de 
julho de 1.990, denominada Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA.  A sociedade deve ser 
pensada como lugar de encontro dos “conflitos e das combinações” entre ação estratégica e 
identidade, e, consequentemente, como de formação de projetos e de experiências de vida 
integradas com mais ou menos êxito (TAURAINE, 1998, p.108).  Mas o que vem a ser o 
adolescente? 
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A adolescência segundo Bezerra (2010, p. 24) é “uma fase de grandes transformações. A 
característica primordial desta fase é a afirmação da identidade do indivíduo, por isso, formam-
se grupos com idades em comum”. A adolescência definida em Aurélio Júnior (2006: p. 54) é 
“O período da vida humana que começa com a puberdade e vai, aproximadamente, dos 12 aos 
20 anos: é quando ocorrem as mudanças corporais e psicológicas que separam a criança do 
adulto”. 

Mediante o novo diploma legal, estabelece-se os critérios de idade, sendo criança pessoa até 12 
anos de idade incompletos e adolescentes entre 12 e 18 anos de idade (art. 2), do Estatuto. 
Contudo, no que diz respeito aos direitos individuais, nenhum adolescente será privado de sua 
liberdade senão em flagrante ato infracional ou por ordem escrita e fundamentada da 
autoridade judiciária competente (art.106), ECA.  

Verificada a prática de ato infracional, a autoridade competente poderá aplicar ao adolescente 
as seguintes medidas socioeducativas - Art. 112: 

I  - Advertência; 

II -  Obrigação de reparar o dano; 

III - Prestação de serviço à comunidade; 

IV - Liberdade Assistida; 

V -  Inserção em regime de semiliberdade; 

VI - Internação em estabelecimento educacional (ECA, 1990, p.37). 

 As medidas socioeducativas aplicadas com mais frequência ao adolescente, no Município de 
Porto Velho, em regime de meio aberto, são as dos incisos III e IV.  A medida do inciso II, por 
ser de natureza pecuniária, não se conhece sua aplicação.  

Para os adolescentes que cumprem medidas socioeducativas em regime semiaberto, em 
liberdade assistida, através de prestação de serviços à comunidade, o período não pode ser 
superior a seis meses, (Art. 117). O objetivo é estudar o perfil desse adolescente, para ampliar 
este discurso e com isso, produzir uma literatura através da dúvida. Como diz Vilém Flusser, “a 
dúvida, aliada à curiosidade, é o berço da pesquisa, portanto de todo conhecimento sistemático” 
(FLUSSER, 2011, p.21). 

3.  O crime e sua punição através do tempo  

 Através da literatura, podemos entender que o ser humano, desde tempos remotos, cria os 
modelos de punição, como forma de controle social, cuja origem está no totem e no tabu 
(PIMENTEL, 1973, p. 2). Assim, para (DUEK MARQUES, 2008, p. 6 e 7) nas observações atuais 
encontra-se todo um sistema de regras, tendo como base os documentos antigos sobre povos 
bárbaros e os selvagens. 

  Nessas comunidades selvagens, surgiram regras proibitivas como uma forma de organização 
social. E o descumprimento é a punição cruel (COIMBRA, 2002, p. 15). Na sociedade primitiva, 
o delito é transgressão a gerência divina (PALLADINO, 1959, p. 15). Com o aumento da 
criminalidade e a ineficácia da pena capital como forma de controle social, surge a pena 
privativa de liberdade como um instrumento que deu fim à crise da sanção mortífera 
(BITENCOURT, 1997, p.49). Na adequação da pena, levar-se-á em consideração o princípio da 
legalidade, como garantia individual que determina o máximo de punição, além de observar o 
princípio da individualização da pena, legislativa e judiciária, bem como os princípios explícitos 
e implícitos da medida da pena (POLAINO, 2011, p. 7). 
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 A justiça determina a melhor composição de toda pretensão vingativa ao conferir a proporção 
razoável entre delito, culpabilidade e pena (FUNES, 1943, p. 37). As maneiras confirmadas de 
punição, por estudos, do homem primitivo eram a perda da paz e a vingança de sangue 
(DOTTI, 1998, p. 31). O homicídio punia-se com a morte, o furto e as lesões punia-se com 
amputação de um ou ambos os pés, ao estupro com a castração, a fraude com amputação do 
nariz e para os delitos menores uma marca na testa (PIERANGELLI E ZAFFARONI, 1999, p. 
181).  Conforme a infração cortava-se os dedos dos ladrões. Havendo reincidência, alongava-se 
a punição para os pés e mãos (FERREIRA, 1995, p.7 e 8). Para a sociedade, falta o castigo, falta a 
punição, embora haja excessos de tipo penais (FÜHRER, 2005, p. 34). 

 A pena na mitologia grega detinha um caráter de expiação sagrada. (GUIMARÃES, 1995, p. 
139). Os crimes contra o estado ou de natureza religiosa eram punidos com maior rigor, já os 
crimes privados, com menor rigor (SHECAIRA e CORRÊA JUNIOR, 2002, pp. 25-26). Os 
tribunais julgavam os crimes públicos, cuja sanção aplicada era a pena de morte. Porém, os 
crimes privados eram confiados ao próprio particular ofendido (BITTENCOURT, 1997, pp. 49-
50). A pena era o exemplum, demonstrando a sua finalidade de prevenção geral (LOPES, 2004, 
pp. 20-22). Para escapar do judiciário os indivíduos se organizavam em sociedade de reforma 
moral (FOUCAULT, 1974, p.74).   

 Os autores supracitados não classificaram a faixa etária dos delinquentes, o que fica 
subentendido um tratamento igualitário, na execução e aplicação da pena. Durkheim (1895) 
diz: “classificar o crime entre os fenômenos da sociologia normal, não é só dizer que é um 
fenômeno inevitável, ainda que lastimável devido a incorrigível maldade dos homens; é afirmar 
que é um fator da saúde pública uma parte integrante de qualquer sociedade sã. O crime é 
normal porque uma sociedade isenta dele é completamente impossível” (Durkheim, 1895, 
p.83).  Ainda em (Durkheim 1897, p.24), o suicídio afligia toda sociedade. 

4.  Estudos do perfil  dos adolescentes autores de ato infracional no 
município de Porto Velho, no período de 2011/2012 

 Os dados coletados no Município de Porto Velho, comparados com os dados coletados no 
estado do Rio de Janeiro, segundo Vera Malaguti Batista, retratam a seguinte situação: a 
metodologia da investigação não é diferente da nossa, uma vez que foi realizada consulta 
processual, ainda que em época diferente. O público envolvido e processado com a prática do 
ato infracional são as pessoas moradoras nas periferias e de classe economicamente baixa, além 
de serem dissidentes da escola. 
  O estudo do perfil do adolescente autor de ato infracional, no Município de Porto Velho, teve  
início no mês de outubro de 2011 e foi finalizado no mês de junho de 2012. Tendo sido 
pesquisado trezentos e novente e oito processos, todos transitados e  julgados. A estatística 
elaborada pela equipe técnica do juizado da vara da infância e da juventude de Porto Velho, no 
ano de  2004, apresentou os seguintes dados: Gênero masculino 92% e, feminino 8%, (731);  
Faixa etária, 14% - 12 a 14 anos, 38% - 15 a 16 anos e 48% - 17 a 18 anos, (731).  Escolaridade, 
32% - 1ª a 4ª série, 57% - 5ª a 8ª, 5% - analfabetos e 6% - ensino médio incompleto, (631) . Etnia, 
83% - mestiça, 11% - branca, 4% - negra e 2% - índio, (631). Convivência familiar: convive com 
a mãe - 42%, com o pai - 1%, com pai e mãe - 27%, com parentes - 20%, institucionalizado - 1% 
e morador de rua - 9%, (672). Em 726 processos estudados, o resultado foi: incidência - 54%,  e 
reincidência -  46%. (RELATÓRIO ESTATÍSTICO, 1º JIJ, 2004).   

 O Censo demográfico do IBGE 2010 revela que a taxa de analfabetismo da população jovem de 
15 a 24 anos no Estado de Rondônia, em 2000, era de 3,2%; Porto Velho, no mesmo ano, 2,5%. 
Em 2010, percebe-se uma melhora nesse público, o Estado tinha 1,3% e Porto Velho, 1,2%, 
havendo, portanto, uma redução da taxa de analfabetismo nessa população, tanto no Estado 
como no Município. 
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 Com relação à etnia e ao analfabetismo, o mesmo Censo revelou que a população com faixa 
etária de 15 anos ou mais, que não sabe ler e nem escrever, é de 7,4%.  Classificação por: etnia  
preta - 5,6%,  pardos - 4,4%,  amarela - 3,5%,  branca - 1%,  e  19,4% - indígenas, perfazendo o 
total de 41,3% de pessoas com déficit escolar. O mesmo Censo revela que, no Município de 
Porto Velho, 3,8% dos homens não casados assumem a responsabilidade com os filhos, 
enquanto que 15,2% das mulheres não casadas assumem essa responsabilidade.  Para o caso de 
um único responsável pelo domicílio, 67,2% estão sob a responsabilidade da mulher, e 66,6%, 
do homem.  

 A pirâmide etária demonstra um equilíbrio entre a população jovem de 15 a 19 anos de idade, 
sendo 21.134 homens e 20.855 mulheres. Em termos numéricos, existe uma pequena 
superiordade de homens em relação às mulheres, mas em termos percentuais (4,9%), próximo 
dos cinco pontos (IBGE, 2010). 

 Os dados do relatório estatístico do Tribunal de justiça do ano de 2004 apresenta um perfil 
diferente em todos os aspectos de nossa pesquisa, o que é  justificável, tendo em vista o 
intervalo de tempo ocorrido entre a verificação das informações.  Em todas questões, existem 
diferenças de comportamento. Em 2004, a participação masculina é de 92% e apenas 8% de 
participação feminina. Nesta pesquisa, a participação feminina é de 16%, contra 84% da 
masculina. A incidência naquela época era de 54% e a reincidência, 46%; hoje, a incidência é de 
16% contra 84% de reincidência. 

 A escolaridade em 2004, 32%  cursavam da 1ª a 4ª série e 57%  cursavam da 5ª a 8ª série.  Hoje, a 
situação é a seguinte, 18% cursam de 1ª a 4ª série e 82% cursam de 5ª a 8ª série e desistiram. A 
etnia em 2004, 83% mestiça, 11% branca, 4% negra e 2% índia.  Hoje temos a seguinte situação: 
77% negra, 10% parda, 4% branca e 1% índia.  Na avaliação de 2004, os mestiços lideravam, 
hoje essa liderança é representada pelos negros. Contudo,  a participação da etnia branca 
reduziu somente de 11% para 10%. Na coleta atual, os dados estão representados  através de 
gráficos.  

A pesquisa atual, comparada com a de 2004, revela que houve uma pequena mudança no perfil 
do público em estudo.  Os gráficos a seguir demonstram essa mudança.  

 
GRÁFICOS	I		-	Os	atos	em	geral	

(CARDOSO,	2012).	
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GRÁFICOS	II	-	Local	de	residência	x	atos	praticados	

(CARDOSO,	2012).	

 
GRÁFICO	III		-	Atos	contra	a	vida	

(CARDOSO,	2012)	

 
GRÁFICO	IV	-	Atos	contra	o	patrimônio	

(CARDOSO,	2012)	
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GRÁFICO	V	-	Gênero	

(CARDOSO,	2012)	

 
GRÁFICO	VI	-	Etnia	

(CARDOSO,	2012)	
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GRÁFICO	VII	-	Desistência	escolar	

(CARDOSO,	2012)	

 
GRÁFICO	VIII	-	Idade	x	Série	

(CARDOSO,	2012)		

 
GRÁFICO	IX	-	Modo	de	agir	

(CARDOSO,	2012)		
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GRÁFICO	X	-	Ato	infracional	por	faixa	etária	

(CARDOSO,	2012)	

GRÁFICO XI – Reincidência 

(CARDOSO,2012)		

 
GRÁFICO	XII	-	Convivência	familiar	
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(CARDOSO,	2012)		

 A questão da violência envolvendo crianças e adolescentes, segundo a literatura, não é um fato 
isolado, mas um conjunto de fatores. Vera Malaguti Batista (2003), em Difíceis Ganhos Fáceis, 
Drogas e Juventude Pobre no Rio de Janeiro, conclui que: 

A visão seletiva do sistema penal para adolescentes infratores e a diferenciação no tratamento 
dado aos jovens pobres e aos jovens ricos, ao lado da aceitação social que existe quanto ao 
consumo de drogas, permite-nos afirmar que o problema do sistema não é a droga em si, mas o 
controle específico daquela parcela da juventude considerada perigosa. Os relatórios e processos 
dos agentes do sistema são bastante claros quanto a isso (BATISTA, 2003, p.134 e 135). 

 A autora informa, que no primeiro processo julgado pelo juiz Mello Mattos, em janeiro de 
1924, a tônica do trabalho do juizado: analisar jovens negros e pobres acusados de crimes 
contra a propriedade (Batista, 2003). É estabelecido um questionário padrão onde contém as 
pérolas do lombrosianismo nativo: 

Qual seu caráter e moralidade, seus hábitos e inclinações? É cruel, violento, hipócrita, tímido, 
generoso, ou egoísta, viril ou afeminado, mentiroso, desobediente, preguiçoso, taciturno ou 
loquaz, rixoso, desonesto ou vicioso, dado ao roubo ou furto? Sua linguagem é correta ou usa de 
calão, de expressões baixa e indecorosa? (BATISTA, 2003, p.69) 

 A pesquisa de Vera Malaguti Batista, produzida entre 1968 a 1988, no Estado do Rio de Janeiro, 
analisou os seguintes dados: gênero, idade, etnia, escolaridade, endereço, local de residência, 
trabalho, origem, ato infracional e relação com drogas. A tabela seguir demonstra essa variação.     

 



	 192 

QUADRO	1	-	Adaptado	de:	(BATISTA,	2003,	p.	136).	

 O cotidiano é aquilo que nos é dado a cada dia (ou que nos cabe em partilha), nos pressiona dia 
após dia, nos oprime, pois existe uma opressão do presente. Todo dia, pela manhã, aquilo que 
assumimos, ao despertar, é o peso da vida, a dificuldade de viver, ou de viver nesta ou noutra 
condição, com esta fadiga, com este desejo. O cotidiano é aquilo que nos prende intimamente, a 
partir do interior. É uma história a meio caminho de nós mesmos, quase em retirada às vezes 
velada (Certeau, 2005, p.31).  

 E assim, a respeito da convivência, entende Michel de Certeau:  

A convivência é o gerenciamento simbólico da face pública de cada um de nós desde que nos 
achamos na rua. A convivência é simultaneamente o modo pelo qual se é percebido e o meio 
obrigatório de se permanecer submisso a ela: no fundo, ela exige que se evite a dissonância no 
jogo dos comportamentos, e toda ruptura qualitativa na percepção do meio social (CERTEAU, 
2005, p. 49). 

 5.  Considerações finais 

 Ao concluir a coleta dos dados, objeto deste estudo, temos o seguinte resultado: as informações 
obtidas nos conduzem rumo a uma compreensão mais abrangente dos fatos sociais que são 
aqui enfrentados. Isso requer uma reflexão das causas acima identificadas. O Brasil avançou na 
produção de instrumento legal, que norteia a política de atendimento à criança e ao 
adolescente.   

 Após 23 anos de Estatuto, os resultados obtidos positivamente são tímidos. Em suma, as 
práticas desse atendimento configuram-se como uma forma paliativa e mascarada.  Nesse 
contexto, a música do Charlie Brown Jr, cujo título é “Não é sério’’, soa com intensidade. “Eu 
vejo na TV o que eles falam sobre o jovem não é sério / O jovem no Brasil nunca ‘é levado a 
sério’’.  

E por que não é levado a sério? Seria um resquício do nosso processo de colonização, onde 
imperava a vontade do senhor sobre o servo? Ainda não sabemos valorizar o ser humano na sua 
essência? O Brasil de Casa grande & senzala, de Gilberto Freyre. “Os senhores mandavam 
queimar vivas, em fornalha do engenho, escravas ‘prenhes’, as crianças ‘estourando’ ao calor 
das chamas” (FREYRE, 2006, p.46).  Naquele período, essa prática era tanto social quanto 
legalmente aceita.   

 Este trabalho teve início no mês de outubro de 2011, e foi concluído no mês de junho de 2012. 
Fica a sensação de que a sociedade está com dificuldade de lidar com tal situação. Ainda somos 
uma sociedade que se pauta mais pela punição e menos pela concessão de oportunidade, 
principalmente para o público, crianças e adolescentes.  Assim, entende-se que mediante a 
literatura e as práticas sociais existentes que os adolescentes em geral estão reagindo a uma 
condição enfrentada. Não é possível que, com a evolução social, os conceitos de valores e 
dignidade humana tenham sido esquecidos ou pelo menos ignorados.  

 Atualmente, a instituição familiar vem demonstrando ter cada vez menos o controle, no que diz 
respeito à criação dos filhos. As práticas antissociais, em alguns casos, são iniciadas naquele 
ambiente. E isso pode constituir algumas faltas tais como: respeito, valores sociais e dignidade 
humana.   

 A desobediência de Adão e Eva (Bíblia, “Gênese”, 2:17, 3: 6, p. 35 e 36), o crime, 
posteriormente, com a prática de homicídio, onde Caim mata seu irmão Abel, por uma questão 
aparentemente banal  (Bíblia, “Gênesis”, 4:8, p. 38).  Logo, a ausência do crime (Durkheim, 
1895) só seria possível com o nivelamento das consciências. Com este trabalho é possível a 
seguinte conclusão: desde os primórdios dos tempos o homem conquista suas posses na 
maioria das vezes usando mais a força do que a verdade.  
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Entende-se que nada disso justifica: os excessos, maus tratos, abusos, exploração ou 
escravização e assassinatos. O processo de violência urbana envolvendo crianças e adolescentes 
neste município mostram que existe um conflito. Acredita-se que seja possível minimizar esse 
conflito, sobretudo a partir do momento em que tomarmos consciência dos nossos deveres, 
procurando cumprir o papel de cada um, família, sociedade e o poder público em geral; 
enfatizando a valorização e o respeito ao outro, enquanto pessoa com desejos e necessidades.  

É possível reconhecer que o modelo atual está adequado? As oportunidades estão sendo 
devidamente ofertadas? Sabemos reconhecer para sermos reconhecidos pelo outro? Qual tipo 
de sociedade estamos construindo? 
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Estéticas telúricas e insólitas:  experiência dos seres da terra 

 Ana Paula Cantarelli 
Heloisa Helena Siqueira Correia 

O Simpósio “Estéticas telúricas e insólitas: experiências dos seres da terra” foi proposto com o 
intuito de estabelecer um diálogo entre as pesquisas desenvolvidas na área dos estudos literários 
que levam em consideração as relações entre os homens e a terra. Sabemos que tais relações 
recebem influxos de diversas racionalidades que impõem práticas de dominação, exploração e 
instrumentalização da Terra e, ao mesmo tempo, em outras perspectivas, são tributárias de 
outros sentidos como o mítico, o sagrado e o animal.  

Aqueles que se dedicam ao estudo da literatura acabam por transitar em outras áreas do 
conhecimento entre as quais está a história, a antropologia, a sociologia, a filosofia, a psicologia, 
e muitas outras mais. Esse trânsito se faz necessidade por parte dos investigadores em tentar 
abarcar a totalidade do texto literário, extrapolando os elementos internos (narrador, espaço, 
tempo, personagens, enredo) e estendendo-se para além das páginas do livro. Essas análises que 
levam em conta outras áreas do saber são, comumente, as mais interessantes e ricas, pois são 
capazes de estabelecer um trânsito entre o que é majoritariamente literário e o que não é. No 
caso do tema deste Simpósio, a literatura é capaz de lançar mão de saberes das ciências duras, 
ciências humanas e dos mitos, e essa apropriação/empréstimo/invenção desdobra-se 
esteticamente e politicamente. Em outras palavras, é possível encontrar diversas estéticas da 
terra nos textos de literatura: estéticas insólitas e/ou racionais, abertas e alimentadas pela 
sabedoria mítica, como os mitos de criação (indígenas, gregos e judaico-cristãos), pelos 
conhecimentos científicos, como os produzidos pela física, pela matemática e pela biologia, e 
pelo saber oral e a práxis histórica dos povos tradicionais (indígenas e não indígenas). 

Assim, unidos pelo mesmo tema, ainda que com abordagens que transitem por diferentes áreas 
do saber, cinco textos figuram dentro deste Simpósio. O primeiro intitulado “A relação entre os 
indivíduos e a terra na Comala de Juan Rulfo”, de autoria de Ana Paula Cantarelli, estabelece 
seu ponto de análise a partir da cidade ficcional de Comala, presente na obra Pedro Páramo, 
escrita pelo mexicano Juan Rulfo. Em seu artigo, Cantarelli se propõe a discutir a questão da 
identificação dos indivíduos com a terra, levando em consideração três aspectos: a presença do 
mito bíblico da criação do homem; a construção de personagens que, mesmo depois de mortos, 
seguem atrelados a terra na qual viveram; a presença da aridez na construção do protagonista 
em uma referência à brutalidade e esterilidade do solo. 

 O segundo texto, “Oralidade, escrita e relações telúricas em Terra sonâmbula de Mia Couto”, é 
de autoria de Carine Barboza da Silva Gomes. Nesse texto, a estudiosa se debruça sobre uma 
obra da literatura africana com o intuito de realizar uma reflexão sobre a identidade e a 
memória do povo africano que, devido ao processo de colonização e às guerras, distanciou-se 
de suas raízes. As considerações de Gomes estão voltadas, principalmente, para a questão do 
relato oral e do relato escrito: “A oralidade é inerente aos povos africanos e tem como fio 
condutor os antepassados. É na oralidade que se encontra a força e a tradição de um povo que 
tem a crença de que a sabedoria está no passado e que o mistério da vida é conhecido pelos 
antepassados” (GOMES); e a questão da relação entre os homens e a terra: “A mítica africana 
demonstra que a terra tem um papel fundamental na vida do ser humano, sendo concebida por 
eles como aquela que dá vida, chamada de Terra-Mãe” (GOMES). 

 O terceiro artigo de autoria de Keily Martins Francisco é intitulado “Entre o fantástico e o 
maravilhoso: Uma aventura no País das Fadas”. A estudiosa analisa o conto “No país das fadas”, 
presente no livro No País das Fadas e Outras Histórias Fantásticas, de Herbert George Wells. 
Suas considerações ao longo do texto estão centradas nos elementos fantásticos presentes no 
conto. Já o penúltimo texto, “Falsa Insensibilidade: vaidades, desejos e delírios no jardim de 



	 197 

Astrid Cabral”, foi elaborado por Maíssa Pires Ramos. As pesquisadoras selecionaram como 
objeto de estudo o livro de contos Alameda, de Astrid Cabral, no qual, curiosamente, as 
personagens são plantas. Ramos se propôs a analisar as falas e as representações de tais 
personagens ao longo dos contos do livro, buscando compreender como o texto literário 
produzido por Cabral configura a perspectiva vegetal: “Na obra, o reino vegetal, 
tradicionalmente julgado como pertencente a seres dotados de uma constante inércia e inegável 
insensibilidade, é apresentado de forma outra” (RAMOS). Em sua proposta de reflexão, a 
pesquisadora aponta para interrogações sobre a natureza humana e vegetal, caminhando para 
considerações que dispõem todos os seres vivos sobre a terra e os relaciona como habitantes do 
mesmo espaço. 

 O quinto texto se intitula “Personagens animais e humanos de Murilo Rubião: proximidade e 
alteridade”, de autoria de Regyvânya Alves Araújo. Nesse artigo, Araújo realiza a investigação 
acerca dos personagens animais no conto “Alfredo” de Murilo Rubião, refletindo sobre duas 
possibilidades de leitura: uma que toma as figuras animais como representações humanas e a 
outra que percebe que, o animal, não pode ser assemelhado ao humano e revelado pela 
linguagem humana. 

 O sexto texto “Imagens e representações no Cobra Norato do Giramundo Teatro de Bonecos: 
um rápido olhar sobre as personagens, fauna, flora e narrativas amazônicas”, de Luciano Flávio 
de Oliveira, dedica-se aos diversos modos de representação de personagens do imaginário 
amazônico, assim como da fauna, da flora e de mitos, com ênfase no hibridismo presente em 
Cobra Norato. 

Esses seis textos trazem em comum nas análises apresentadas um vínculo com a terra e com os 
seres que nela habitam. Tomados em conjunto, eles oferecem um mosaico de interpretações 
que se completam e se ampliam ofertando ao leitor uma multiplicidade de olhares que se 
estende para além dos limites textuais. Convictas da importância dos artigos apresentados, 
tanto no recrudescimento da reflexão crítica dos estudos literários, quanto na valorização de 
condutas pautadas pela ética, as organizadoras do Simpósio agradecem os colaboradores e 
convidam à leitura integral dos trabalhos. 
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A relação entre os indivíduos e a terra na Comala de Juan 
Rulfo 

Ana Paula CANTARELLI90 

1. Considerações Iniciais 

 Pedro Páramo, de Juan Rulfo, foi publicado pela primeira vez em 1955, logo após a publicação 
de um livro de contos intitulado El llano en llamas (1953), que Rulfo definiu como um ensaio 
para a construção do romance. Pedro Páramo inicia com Juan Preciado ao lado do leito de sua 
mãe (Dolores Preciado) enquanto esta se despede da vida. Em seu leito de morte, ela faz Juan 
prometer que irá a Comala, buscará Pedro Páramo (antigo esposo de Dolores e pai de Juan) e 
reivindicará o que lhe pertence por direito. Já nas duas primeiras frases do texto de Rulfo o 
triângulo familiar – pai, mãe e filho – é apresentado: “Vine a Comala porque me dijeron que 
acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Mi madre me lo dijo” (RULFO, 2009, p. 05). A partir 
dessa promessa, Juan empreende uma viagem rumo a Comala, rumo ao passado de sua família. 

A maior parte da narrativa desenvolve-se em Comala. Tal espaço apresenta-se de duas formas: a 
primeira surge através das descrições que Dolores Preciado havia feito ao filho. Essas descrições 
são retomadas por meio de fragmentos de falas dispostos ao longo do texto. Através do discurso 
de Dolores, Comala é apresentada como um lugar paradisíaco: “Llanuras verdes. Ver subir y 
bajar el horizonte con el viento que mueve las espigas. El color de la tierra, el olor del pan. Un 
pueblo que huele a miel” (RULFO, 2009, p. 21). A segunda forma contrapõe-se a primeira e 
refere-se ao que Juan encontra quando chega a Comala: “-¿Está seguro de que ya es Comala?/ -
Seguro, señor. / -¿Y por qué se ve esto tan triste? / -Son los tiempos, señor.” (RULFO, 2009a, p. 
06); “Ahora estaba aquí, en este pueblo sin ruidos. (…) Miré las casa vacías; las puertas 
desportilladas, invadidas de yerba” (RULFO, 2009, p. 10). 

A Comala que Juan encontra difere-se muito das descrições feitas por sua mãe, inclusive porque 
é habitada por mortos que, ao pressentirem a chegada do filho de Dolores, passam a ocupar as 
ruas e as casas em uma tentativa de recontar, de reviver a história de um povoado que foi 
mutilado pelas Revoluções, pela ganância de um tirano (Pedro Páramo) e pelo abandono dos 
moradores que conseguiram reunir forças para partir e buscar novas oportunidades. A presença 
de Juan em Comala atrai esses mortos, movimenta a cidade, mas isso tudo de uma forma 
incompleta, de uma maneira ausente de vida e prenhe de morte em meio ao calor e à 
improdutividade de um solo usurpado e pobre. Comala já não é o paraíso; ao contrário, 
habitada por mortos, assemelha-se ao purgatório: 

Después de trastumbar los cerros, bajamos cada vez más. Habíamos dejado el aire caliente allá 
arriba y nos íbamos hundiendo en el puro calor sin aire. Todo parecía estar como en espera de 
algo.  

-Hace calor aquí – dije. 

-Sí, y esto no es nada – me contestó el otro -. Cálmese. Ya lo sentirá más fuerte cuando 
lleguemos a Comala. Aquello está sobre las brasas de la tierra, en la mera boca del Infierno. Con 
decirle que muchos de los que allí se mueren, al llegar al Infierno regresan por su cobija 
(RULFO, 2009a, p. 07-08). 

 Essas duas percepções de Comala (a de Dolores e a de Juan) convertem-se, no romance, em 
construções narrativas duplas, ambíguas e inseparáveis, pois, à medida que os mortos contam 
suas histórias, Comala retoma seu aspecto anterior. Essa retomada, contudo, não é completa, 
uma vez que ela sempre esbarra no presente: na destruição e no abandono. 
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 Ao longo de todo o romance, percebemos uma forte identificação dos indivíduos com a terra, 
com a cidade de Comala, com sua rotina. Essa identificação em alguns momentos chega a 
adentrar em construções míticas. Cientes de que analisar Pedro Páramo é trabalhar também 
com a questão da união sujeito-terra, optamos nesse estudo por discutir alguns pontos da 
narrativa em que essa relação erige de forma mais acentuada. Dessa forma, apresentaremos 
algumas considerações sobre três pontos do texto de Rulfo: Comala e o mito bíblico da criação 
do homem; o vínculo dos mortos de Comala com a terra; e a Comala de Pedro Páramo. Esses 
três pontos apresentam uma forte relação entre si o que nos impede de mantê-los 
completamente separados. Por conta disso, à medida que são apresentados, faremos referências 
que os aproximam e ao mesmo tempo estabelecem suas singularidades. 

2.  Comala e o mito bíblico da criação do homem 

 Juan Preciado chega a Comala guiado por um dos muitos filhos de Pedro Páramo: Abundio, 
seu irmão de sangue. Entretanto, não há qualquer manifestação de afeto ou sequer de interesse 
entre os dois quando se descobrem irmãos. Abundio deixa o filho de Dolores na entrada de 
Comala e, quando este lhe pergunta onde poderia hospedar-se, ele lhe responde: “Busque a 
doña Eduviges, si es que todavia vive” (RULFO, 2009, p. 11). Juan encontra com Eduviges e 
hospeda-se em sua estalagem sem perceber que ela já estava morta. Durante a noite, é 
despertado por gritos brotam das paredes do quarto em que está. Ele, então, depara-se com 
Damiana Cisneros, antiga empregada de Pedro Páramo. Juan, em companhia de Damiana, sai 
da estalagem e, no meio do caminho para a fazenda Media Luna, lugar onde Pedro Páramo 
vivia, o filho de Dolores percebe que Damiana também está morta. Nesse momento, ela 
desaparece. Sozinho em Comala, Juan se vê perdido e transtornado, vagando nas ruas que um 
dia fizeram parte da cidade paradisíaca descrita por sua mãe, mas que, no momento de sua 
chegada, já havia se convertido em uma cidade abandonada e destruída pelo passar do tempo. 

 Nessa noite, enquanto vagava pelas ruas da cidade, Juan encontra com Donis e sua irmã. O 
casal de irmãos habitava uma casa em ruínas: “Era una casa con la mitad del techo caída. Las 
tejas en el suelo. Y en la otra mitad un hombre y una mujer” (RULFO, 2009, p. 50). O casal de 
irmãos pode ser relacionado com o mito do primeiro casal bíblico (Adão e Eva) e também com 
o mito do primeiro casal mexicano (Omecihuatl e Ometecuhtli). Esses dois personagens podem 
tanto pertencer ao catolicismo quanto à crença mexicana, ou ainda, aos dois ao mesmo tempo: 
“como si la muerte permitiera una mezcla que la realidad no tolera, como si Juan Preciado 
llevara al lector a los orígenes del mundo, más allá de sus propios orígenes y más allá de la 
muerte, y en particular al lector mexicano, a sus orígenes indígenas” (PALAISI-ROBERT, 2006, 
p. 409). 

 Omecihuatl (essência feminina) e Ometecuhtli (essência masculina) constituem a dualidade 
criadora da religião mexicana e por serem os primeiros, por serem o início, também eram os 
últimos, estando associados a uma concepção circular de tempo. Na religião mexicana, não há 
noção de erro ou de culpa atrelada a esse casal. No que diz respeito a Adão e Eva, segundo a 
Bíblia e o Alcorão, eles formaram o primeiro casal criado por Deus. Adão (cujo nome em 
hebraico está relacionado tanto à “adamá” – solo vermelho, barro vermelho -; quanto a “adom” 
– vermelho e “dam” sangue) foi criado a partir da terra à imagem e semelhança de Deus para 
domínio sobre a criação terrestre. Já Eva foi criada diretamente por Deus da costela de Adão. 
Esses dois seres tinham a sua disposição todo o Jardim do Éden, um paraíso terrestre, não 
podendo apenas comer o fruto proibido da árvore da ciência (do "conhecimento do bem e do 
mal"). Contudo, eles o comem; primeiro Eva, depois Adão. Como consequência são expulsos do 
paraíso. Deus apenas lhes dá peles para que cubram sua nudez e os deixa expostos à hostilidade 
do ambiente fora do Éden. Eva e Adão reproduzem-se dando prosseguimento à raça humana.  

 Em Pedro Páramo, os irmãos também viviam nus, contudo o lugar onde moravam era infértil e 
encontrava-se em ruínas. Não há paraíso; e se um dia houve eles já não o habitam. Nas 
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descrições de Dolores, Comala, anteriormente, era um paraíso, o que nos leva a pensar que a 
mudança ocorreu no cenário. O cenário de desolação remete ao isolamento e ao abandono em 
que o casal se encontra, podendo ser relacionado com as intempéries pelas quais o casal bíblico 
passou depois de sua expulsão do Éden.  

A mulher contou a Juan que, quando um bispo passou pelo lugar onde o casal vivia, eles 
pediram que os perdoasse e que os casasse. Todavia, o bispo negou-se a atendê-los: “Sepárense. 
Eso es todo lo que se puede hacer” (RULFO, 2009, p. 56). A irmã de Donis tenta justificar a vida 
que levavam dizendo que eles estavam tentando povoar o lugar onde viviam: “Yo le quise decir 
que la vida nos había juntado, acorralándonos y puesto uno junto al otro. Estábamos tan solos 
aquí, que los únicos éramos nosotros. Y de algún modo había que poblar el pueblo. Tal vez 
tenga ya a quién confirmar cuando regrese” (RULFO, 2009, p. 55-56). É possível estabelecer 
uma relação entre o intento de gerar filhos para povoar a terra encontrada no casal que vive em 
Comala e a geração de filhos do casal bíblico e do casal da religião mexicana. Adão e Eva, da 
mesma forma que Omecihuatl e Ometecuhtli, tentam povoar uma terra solitária. Dos filhos do 
casal bíblico descendem Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas de Israel, inclusive Jesus, 
enquanto o casal mexicano dá origem a Tezcatlipoca vermelho (Xipe Tótec), Tezcatlipoca preto 
(Tezcatlipoca), Tezcatlipoca branco (Quetzalcóatl), e Tezcatlipoca azul (Huitzilopochtli). 
Assim, ambos os casais são bem sucedidos em seu intuito. Os irmãos que habitam Comala, no 
entanto, são incapazes de procriar, são tão inférteis quanto o povoado. Donis e sua irmã podem 
ser considerados como os primeiros habitantes de Comala, pois, em meio a um povoado morto, 
eles tomam para si a responsabilidade de tornar a povoá-lo, de produzir vida em meio a rigidez 
do lugar. 

3.  Os mortos de Comala: vínculo com a terra 

 Quando Juan Preciado chega a Comala, tudo que ele encontra é uma cidade em ruínas habitada 
por mortos. Esses mortos são os antigos moradores de Comala que seguiam presos à cidade. No 
início do romance, quando Juan encontrou Eduviges, ele percebeu que ela levava em seu 
pescoço uma imagem da Maria Santíssima do Refúgio com um letreiro que dizia: “Refúgio de 
pecadores”. Esse letreiro pode ser associado ao cenário em que Comala converteu-se: um 
refúgio de pecadores mortos que não foram perdoados. 

Os habitantes mortos de Comala, associados às descrições espaciais (calor; ausência de ar; 
cidade localizada em uma descida, disposta sobre as brasas do inferno; etc.), atribuem ao 
povoado o caráter de purgatório.  Essa relação entre Comala e o purgatório traz à tona a 
formação cristã de Rulfo, de forma particular, e do México, de forma geral. No catolicismo, o 
purgatório é um lugar de arrependimento, de sofrimento, de dor, no qual os sujeitos precisam 
“pagar” pelos erros cometidos em vida para, então, alcançarem o paraíso. No romance, o 
significado não é apenas esse. Os indivíduos que estão presos a Comala cometeram erros, mas 
passaram por um processo “seletivo” empregado pelas figuras associadas à Igreja Católica que 
determinou ou não sua permanência no povoado. Em Comala, todos os habitantes são 
católicos. Logo ao início do romance, Abundio menciona em sua conversa com Juan Preciado 
que Pedro Páramo, ainda que não registrasse seus filhos, levava-os todos para batizar. Assim, a 
lei religiosa é posta acima da lei dos homens. 

Rentería era o único padre que acompanhava os moradores em suas perdas e em seus dilemas 
cotidianos. Pelo ofício que exercia era respeitado pelos habitantes, possuindo prestígio entre os 
latifundiários por sua posição junto à Igreja. No processo diário de confissão, Rentería conhecia 
o lado mais vil dos indivíduos que lá viviam e cabia a ele perdoá-los ou não, encaminhá-los ao 
céu, ao inferno ou ao purgatório. Quem estimulava e induzia os pecados na cidade era Pedro 
Páramo, mas era Rentería quem impedia ou não a salvação, agindo a partir de motivações que 
estavam além do reconhecimento da fé. Os moradores mortos de Comala, com os quais Juan 
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conversou, eram conscientes de que eram pecadores frente à Igreja Católica, de que não 
poderiam ir para o paraíso.  

Durante a leitura do romance, temos acesso às vozes de diversos confessores – e até mesmo à 
voz de Rentería - recriminando-se pelos erros cometidos, mas não temos acesso à voz de Pedro 
Páramo. Incólume, este “continua siendo la encarnación y el prestigio de la infamia. Pero, como 
un Adán sin paraíso, él, que crea la vida en torno, a tiempo ha advertido que ‘todos se van’ y 
que por encima de su indeclinable voluntad el triunfo postrero permanecerá a la muerte” 
(CHUMACERO, 1998, p. 62). Na narrativa, é possível perceber que todas as pessoas que Juan 
encontra atreladas à Comala depois de mortas não foram por Rentería encaminhadas ao céu, 
como Dorotea, Eduviges e Susana. O padre negou a entrada no céu a Dorotea por ser ela quem 
conseguia as mulheres que passavam as noites com Miguel. Eduviges, apesar de ter boa conduta 
social, cometeu suicídio, o que é considerado um dos maiores pecados na religião católica. 
Rentería, então, pediu a irmã de Eduviges dinheiro para mandar rezar missas para que, talvez, a 
alma da estalajadeira encontrasse o céu. Como a família era pobre, não dispondo dos recursos 
financeiros necessários, o padre omitiu-se no exercício de seu sacerdócio. Já Susana, imersa em 
sua loucura, tinha seus pensamentos em outro mundo. Susana só acreditava no inferno - não 
pensava que o céu estivesse destinado a ela. Durante seus últimos minutos de vida, Rentería a 
acompanhou na Media Luna, em uma tentativa de fazê-la arrepender-se de seus pecados, mas 
sem estar completamente certo se ela tinha consciência para tal. Susana negou-se a seguir os 
ritos propostos pelo padre e acabou morrendo sem que a absolvição estivesse completa. 

Temos indícios, ao longo da narrativa, que a relação mantida pelo padre com seus fiéis era 
pautada, na maioria das vezes, pela quantidade de bens que eles possuíam e pela forma como 
eles auxiliavam financeiramente a Igreja. Essa relação leva o padre a perdoar e a admitir erros 
que não podem ser tolerados frente às crenças da Igreja Católica, tornando Rentería também 
um pecador. Em sua confissão ao cura, em Contla, Rentería reconhece seus erros, mas não 
recebe a absolvição. 

Quando Miguel Páramo morreu, Rentería debateu-se durante muito tempo entre conceder ou 
não o perdão ao filho de Pedro. Questões pessoais como o assassinato do irmão e o estupro da 
sobrinha fizeram com que ele tendesse a negar a absolvição dos pecados, pedindo a Deus que 
condenasse o filho de Pedro. Porém, sua função enquanto sacerdote deveria transcender seus 
interesses enquanto homem. Entretanto, o motivo mais forte que levou Rentería a conceder o 
perdão foi o fato de Pedro ter auxiliado financeiramente a Igreja durante o velório do filho, 
usando o dinheiro como uma espécie de pagamento para que os erros cometidos fossem 
perdoados.  

Como defende Monsiváis (2003, p.193): 

Un eje del mundo rulfiano es la religiosidad. Pero la idea determinante no es el más allá sino el 
aquí para siempre. La experiencia secular hace que una colectividad sólo sea capaz de concebir 
cielo e infierno dentro de los límites de su vida diaria, nunca como los paisajes seráficos o 
satánicos de la imaginería tradicional. 

O elemento que relaciona os conceitos de céu e inferno na obra de Rulfo e no imaginário 
popular é o pecado. O “aqui para sempre” se converte em uma penitência para que as dívidas 
sejam pagas no lugar em que foram originadas – no cotidiano de Comala. A religião de pouco 
serve para paliar as culpas dos que vivem no povoado, pois inclusive os profissionais da fé estão 
desamparados. Sem ninguém para libertá-los, os moradores de Comala seguem com suas 
penitências presos à cidade, presos a terra em que viveram. 
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4. A Comala de Pedro Páramo 

Pedro Páramo é a personagem que dá nome ao romance. Pai de Juan Preciado é ele quem 
desencadeia a busca que promove a narrativa. No decorrer do romance, tomamos 
conhecimento da história de Pedro, principalmente, por meio da apresentação de outras 
personagens que possuem relação com ele. Essa apresentação é feita ora pelas próprias 
personagens ao realizarem seus relatos, ora através do narrador em terceira pessoa e ora através 
de diálogos nos quais se omite o narrador e vemos a autoridade de Pedro imperando sobre o 
povoado.  

Pertencente a uma família com posses e com um sobrenome tradicional na região, Pedro teve 
uma infância acompanhada, sobretudo, pela mãe e pela avó, ajudando nos afazeres domésticos. 
Pedro mostrava-se uma criança distante, triste, mas que não era propensa a resignações. Essa 
convivência doméstica torna Pedro, aos olhos de Lucas, seu pai, inapto para comandar a Media 
Luna – fazenda na qual a família vivia e localizada nos arredores de Comala. Por conta da 
região violenta que habitava, tornou-se órfão de pai quando ainda era criança. 

Após a morte de Lucas, Fulgor, empregado de confiança da família, informou Pedro das dívidas 
contraídas. Apesar do sobrenome e das terras, a família Páramo havia contraído muitas dívidas 
para manter seu padrão de vida e seu sobrenome na região. Para acabar com as dívidas, o filho 
de Lucas opta por soluções que o favoreçam em detrimento dos devedores. A primeira medida 
tomada é pedir a mão de Dolores Preciado em casamento. Casado com ela, não precisaria mais 
quitar a dívida com sua família e ainda poderia dispor dos bens da mulher para pagar os 
cobradores restantes.  

Com o passar dos dias, o casamento por interesse acabou aborrecendo Dolores e ela partiu para 
encontrar-se com a irmã que estava em outra cidade, em busca de amparo, de referências 
familiares e afetivas. Pedro não lamentou a partida da esposa, ao contrário, ficou aliviado. O 
sobrenome Páramo ganhou força, tornou-se sinônimo de poder, subjugando cada vez mais o 
povoado. Pedro foi maior que Lucas: o filho superou o pai. Mas, essa superação ocorreu através 
dos desmandos, do medo, da coação. Sua voz, suas ordens tinham força, tinham poder sobre os 
demais. Pedro subverteu o povoado, tornou-o seu: Pedro era o “pai” de Comala. 

 O filho de Lucas possuiu muitas mulheres depois de Dolores, sem estabelecer qualquer vínculo 
com elas além de visitas noturnas. Gerou muitos filhos que não receberem do pai nada mais do 
que o batismo. Ignorando o destino que as mulheres e os filhos tomaram, ele seguiu vivendo 
somente com seus empregados na Media Luna, até que recebeu a companhia de Miguel. Miguel 
foi entregue a Pedro pelas mãos do padre Rentería. Recém-nascido, com a mãe morta durante o 
parto, só restou ao padre levá-lo para junto de Pedro.  

Miguel foi o único filho de Pedro que carregou o sobrenome Páramo. Criado na Media Luna, 
tornou-se um homem impulsivo, cujas ações seguiam de perto as do pai. Miguel foi o 
responsável por estuprar a sobrinha do padre Rentería e por matar o pai dela - irmão do padre. 
Rumo à casa de sua namorada, Miguel morreu em uma manobra arriscada com o cavalo. Pedro 
se reconhecia em Miguel, por isso a morte do filho também foi um pouco sua morte - sua 
dívida com Comala começou, então, a ser saldada: “estoy comenzando a pagar. Más vale 
empezar temprano, para terminar pronto” (RULFO, 2009, p. 72).  

 Depois de passar pela cama de tantas de mulheres, depois de pautar suas relações afetivas 
apenas por interesses financeiros e sexuais, Pedro seguiu com apenas um amor: Susana San 
Juan. Temos poucas informações acerca dessa personagem e de como ela e Pedro se 
conheceram. O pouco que sabemos nos é ofertado através de: pequenos trechos narrados em 
primeira pessoa por Pedro Páramo, dispostos ao longo do romance; um narrador em terceira 
pessoa que passa a contar os sucessos dessas personagens depois que o pai de Susana, 
Bartolomé San Juan, começou a viver nas terras de Pedro; Susana, sepultada ao lado de Dorotea 
e de Juan Preciado, em um monólogo. Susana foi companheira de brincadeiras de Pedro 
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durante a infância e, desde esse período, ele nutria o desejo de tê-la para si. Mas, Susana não se 
casou com ele. Casada com outro homem, ela foi para longe de Comala. No entanto, a viuvez 
precoce, acabou por prejudicá-la, tornando-a eternamente ligada a Florencio, seu marido 
morto, de modo que, mesmo viúva, seguiu vivendo como uma mulher casada. Pedro cresceu 
recordando Susana, acumulando bens e dominando o povoado, reproduzindo na vida dos que 
o rodeavam a dor e o vazio que a falta dela lhe causava. 

Pedro Páramo possuiu tudo o que queria, exceto Susana. O amor que Pedro sente por Susana 
atormenta-o. O pai de Juan Preciado ordena que Fulgor mande matar Bartolomé para que 
Susana fique órfã e sem nenhum empecilho que possa dificultar sua conquista. Susana, sozinha 
na Media Luna, aceita os apelos de Pedro, convertendo-se em sua esposa, a última esposa. 
Todavia, Pedro nunca chegou realmente a possuir Susana, pois ela enlouqueceu. O único ser 
que Pedro foi capaz de amar, não conseguiu realmente possuir. Fechada em sua loucura, a filha 
de Bartolomé distanciou-se cada vez mais de Pedro, da Media Luna, de Comala. Embora 
Páramo velasse seu sono e suas alucinações, embora ele desejasse que ela sentisse seu amor, em 
seus delírios Susana estava perto do marido e do pai mortos e cada vez mais distante de Pedro. 
Essa distância atingiu o auge no momento da morte de Susana. 

 Essa morte configura-se em um marco na narrativa, porque, a partir dela, Pedro revoltou-se 
com a cidade de Comala. Susana morreu numa manhã cinza de dezembro. Os badalos dos sinos 
anunciando a sua morte ecoaram intensamente em todas as igrejas e santuários ao redor da 
Media Luna durante muito tempo, convertendo-se em um lamento rumoroso. Não se sabia 
quem estava tocando os sinos nem porque os estavam tocando durante tanto tempo. O 
constante badalar atraiu curiosos de toda a região. Reunidos em Comala, transformaram o 
clima triste de velório em festivo. 

O povo de Comala celebra de forma inconsciente a morte de Susana, a morte daquela que havia 
decretado a sua miséria e a sua subjugação, pois Pedro, em um afã de conquistar tudo, de 
dominar tudo para, então, restar apenas o prazer de ter Susana consigo, conduziu o povoado a 
um sistema de sujeição e de dominação. A comemoração do povoado se converteu em sua 
maldição. Pedro ficou insatisfeito com a alegria da cidade, contrastante com sua tristeza: 
“fueron días grises, tristes para la Media Luna. Don Pedro no hablaba. No salía de su cuarto. 
Juró vengarse de Comala: - Me cruzaré de brazos y Comala se morirá de hambre. Y así lo hizo” 
(RULFO, 2009, p. 124). Pedro usou a festa realizada na cidade durante o velório de Susana 
como pretexto para delegar a morte de Comala, mas, além desse, há outro motivo que, embora 
não explicitado por ele, o levou a destinar o povoado à morte: Pedro não pôde possuir Susana, 
não pôde convertê-la em mais um dos tantos bens que ele possuía, não foi capaz de configurá-la 
como um dos elementos da sua esfera de atuação que estavam ao seu dispor. Por conta disso, 
por não haver mais nada que ele desejasse, mais nenhum bem que pudesse ou quisesse 
conquistar, mais nada que fosse do seu interesse, ele cruzou os braços e acabou condenando o 
povoado à morte: o “pai” abandona, renega os filhos.  

Quando o filho de Lucas cruza os braços, percebe-se a dependência do campesinato para com a 
figura dominante do senhor de terras. As decisões de Pedro mostram-se como uma autoridade 
quase divina, com poder sobre a vida e a morte daqueles que estão em/sob os seus domínios. A 
significação do nome “Pedro Páramo” nos dá indícios do comportamento dessa personagem: 
Pedro (pedra) e Páramo (deserto) simbolizam a morte e a deterioração que suscita o poder. 
Essa significação delineia-se na morte de tudo aquilo que está próximo a Pedro: Miguel, seu 
filho mais amado, é morto pelo cavalo dado por Pedro ao tentar saltar o muro de pedras que 
este mandou construir para marcar sua propriedade; o domínio do povoado no qual vive 
conduz à gradual aniquilação do lugar; o capataz que lhe é fiel é assassinado por trabalhar para 
Pedro; até que o próprio Pedro desmorona como uma pilha de pedras.  

Ao final do romance, Pedro, sozinho, ameaçado por revolucionários que querem o seu dinheiro 
para manter os constantes ataques ao governo, acaba sendo morto pelo próprio filho, Abundio, 
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aquele que conduz Juan a Comala no início do romance, e que fora à casa do pai pedir-lhe 
dinheiro para sepultar a esposa que havia morrido. Abundio também carregava consigo o 
sangue de Páramo, também trazia incrustado, em seu ser, a morte. Matar o pai, que já havia 
condenado Comala à morte, poderia ser considerado como uma espécie de tomada de postura 
do povoado, na figura do arriero, contra o tirano, pondo fim a uma era e abrindo espaço para 
outra. Além disso, o parricidio pode ser percebido como um doloroso ajuste de contas entre 
Pedro e todos os seus filhos - “Dio um golpe seco contra la tierra y se fue desmoronando como 
si fuera um montón de piedras” (RULFO, 2009, p. 118). Assim, o tirano identifica-se com a 
natureza e dissolve-se na materialidade da paisagem já antecipada seu próprio nome. 

5.  Considerações Finais 

 Desenvolver uma proposta de leitura do romance escrito por Rulfo pautada na análise do 
vínculo dos sujeitos com a terra é seguir uma das muitas linhas de leitura que podem ser 
estabelecidas a partir desse texto. Em Pedro Páramo, vemos múltiplos traços da cultura 
mexicana que estão manifestados na religiosidade, na forma de falar das personagens, na 
maneira de celebrar a morte, etc. Todos esses elementos, de certa forma, podem ser 
relacionados ao ponto que escolhemos para analisar neste estudo. Comala, na narrativa, 
representa essa “terra”. Comala é o povoado que Pedro domina, é a cidade natal de Dolores, é o 
lugar onde Abundio nasceu, é onde Eduviges tem uma estalagem que recebe a visita de viajantes 
vindos das cidades próximas todos os dias, etc... A secura e a aridez da Comala encontrada por 
Juan Preciado estão refletidas nas personagens já mortas; nos pecadores que buscam seu refúgio 
junto à cidade que habitaram; no casal de irmãos que não consegue procriar, que é incapaz de 
gerar vida; em Pedro Páramo, tirano morto que levou consigo toda a cidade. Juan Preciado foi a 
Comala reivindicar a herança deixada pelo pai e encontrou morte e deterioração como o único 
legado de Pedro. Assim, quando Juan morre na praça do povoado, pode-se dizer que sua busca 
foi bem sucedida, afinal ele consegue herdar a única coisa que o pai foi capaz de oferecer: a 
morte em uma cidade habitada por mortos. 
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Oralidade, escrita e relações telúricas em Terra sonâmbula  de 
Mia Couto 

Carine Barboza da Silva GOMES91 

Quando falamos em África é praticamente inevitável a ideia dicotômica da existência 
simultânea de duas Áfricas, tal como explica a estudiosa Carmen Lucia Tindó-Secco: a África 
“[...] concebida como continente distante e exótico, como misterioso berço de nossos orixás e 
religiosidades negras, como mero território de feitiços e magias [...]” (SECCO, 2008, p. 23); e a 
outra, ferozmente dizimada e arrasada pelas doenças e miséria e pelas consecutivas guerras 
(civil e libertária). Outra visão estereotipada também está presente quando nos referimos às 
literaturas produzidas por escritores (as) africanos (as), “[...] julgando que estas se restringem a 
temas raciais de exaltação dos negros, a denúncias da opressão colonial e a um discurso 
engajado em prol das lutas de libertação dos países africanos” (SECCO, 2008, p. 23).  

É bem verdade que a literatura nos países africanos tem assumido a maior parte do tempo o 
objetivo de expressar e protestar contra a opressão e repressão exercidas pelos colonizadores, 
mas é também, além de tudo, uma forma eficaz de resgate do que foi repudiado e apagado pelos 
colonizadores, a cultura e a tradição, que acabaram por serem esquecidas ou mesmo deixaram 
de existir  entre os povos africanos. Desta forma, segundo Maria Aparecida Santilli:  

[...] a demiurgia literária aplica-se a ordenar um caos cultural que pode organizar-se pela 
restauração da contiguidade dos seguimentos autóctones os quais a intervenção estrangeira 
havia seccionado, integralizando-os num modo-de-ser, entre o que fora e o que poderia vir a ser 
(2003, p. 52). 

Lembremos ainda que isso – o ato de escrever literatura – para os africanos “[...] se inclui na 
causa mais ampla que foi a de sua emancipação política [...]” (SANTILLI, 2003, p. 49) e cultural. 
Tomamos como exemplo o Brasil no momento em que a ideologia europeia, das vanguardas, 
encontrava acolhimento nos ideais dos artistas e escritores na década de 1922, o que despertou 
nos modernistas a concepção de valorização da cultura brasileira por meio do desapego e da 
libertação das influências colonizadoras – no nosso caso, e de alguns países africanos, de língua 
portuguesa – em busca de algo próprio do país, os países africanos viram na literatura “[...] um 
duplo exercício: o individual em que a leitura direciona para o autoreconhecimento, o social, 
onde se faz a abertura para a alteridade” (SANTILLI, 2003, p. 29). Vale ressaltar que em meio à 
luta pela libertação e independência “[...] era inerente a necessidade que esses povos 
manifestaram de determinar, por si próprios, os atributos especiais ou específicos, pessoais ou 
coletivos, pelos quais se marcavam inconfundivelmente” (SANTILLI, 2003, p. 50).  

Atualmente há um número considerável de escritores africanos que refletem sobre a condição 
de seus povos, seja pela condição de suas nações como ex-colônias, por vivenciarem o momento 
do pós-guerra, ou ainda, movidos pela perspectiva feminina e masculina de suas sociedades. 
Esses escritores desejam apresentar, ou antes, pretendem que sejam (re) conhecidas a história e 
a cultura (magia) de seus povos, bem como suas problemáticas sociais. Mia Couto, escritor 
moçambicano, é um deles: ao longo de sua obra, Terra sonâmbula, traz uma reflexão acerca da 
identidade e do resgate da memória de um povo que devido à colonização e à guerra esqueceu 
de suas raízes.  

Couto ambienta Terra Sonâmbula, seu primeiro romance, publicado em 1992, em Moçambique 
durante o pós-guerra anticolonial, mais exatamente no momento da guerra civil, em que o país 
é disputado por duas frentes políticas; a FRELIMO (Frente de Libertação de Moçambique), que 
passou a ocupar o poder, assim que o país se tornara independente em 1975 e a RENAMO 
(Resistência Nacional Moçambicana), que fazia oposição ao poder instituído.  
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Couto também reflete sobre a mencionada duplicidade da África; encontra-se, em seu romance, 
a África dizimada e destruída pelas quase duas décadas de lutas e a outra África que tenta 
resistir ao sofrimento por meio do imaginário, mais especificamente, pela religiosidade 
presente na cultura desses povos. Essas duas áfricas dicotômicas nos são apresentadas a partir 
dos personagens Muidinga, menino que anda a procura de seus pais, e Tuahir, o velho que lhe 
salvara de sua doença e que agora dele tomava conta; e Kindzu e Taímo, aquele que anda a 
procurar os naparamas com intenção de ajudar a acabar com a guerra, este, um morto que vive 
a atormentar seu filho, Kindzu; ambos os grupos de personagens vivenciam o momento das 
duas guerras que arrasaram o país.  

As duas narrativas 

O primeiro par de personagens, Muidinga e Tuahir, transita sem destino, os personagens “[...] 
vão para lá de nenhuma parte, dando o vindo por não ido, à espera do adiante [...]” (2007, p. 9), 
numa estrada onde a paisagem é limitada a presenças de “[...] hienas focinhando entre cinzas e 
poeiras [...]” e canteiros de “[...] carros incendiados, restos de pilhagens”. Eles já se encontram 
no fim da guerra, mas não vislumbram nenhum fio de esperança. A segunda dupla de 
personagens, Kindzu e Taímo, encontra-se no início da guerra e vivencia seu avanço sobre 
aquela terra destruindo a tudo e a todos, inclusive sua própria família. 

 Duas histórias são narradas intercaladamente e alternadamente, a primeira por um narrador 
onisciente que conta a história dos caminhantes Muidinga e Tuahir, e a segunda pelo 
personagem Muidinga que encontra os manuscritos de Kindzu próximo ao corpo de um 
homem jovem recém-falecido, que se encontrava perto do machimbombo onde eles se 
abrigavam. O que se pode perceber, entre outras coisas, é que tal intercalação constitui a 
própria estrutura do romance e que as duas narrativas dialogam, até o acontecimento da 
convergência entre elas, quando, ao final do livro, Kindzu, o narrador, reconhece em Muidinga 
o filho de Farida (Gaspar), carregando seus cadernos, os Cadernos de Kindzu, enquanto este 
último está prestes a morrer.  

Muidinga e Tuahir caminham juntos. O primeiro é um menino, o outro um senhor de mais 
idade, responsável por salvar a vida de Muidinga e dele cuidar. Tuahir uma vez encontrara 
Muidinga em meio a cinco meninos, mortos; Muidinga também julgado morto, prestes a ser 
enterrado, é descoberto ainda com vida por Tuahir. A partir desse momento Tuahir passa a 
cuidar do menino, que fora envenenado por ingerir mandioca brava (COUTO, 2007). E torna-
se, então, a única família do pequeno. 

Kindzu é uma personagem conhecida pelo leitor por meio da voz de Muidinga. É o menino 
Muidinga quem lê a Tuahir, a história de Kindzu contida em uns cadernos encontrados junto a 
um morto, com o qual Muidinga e Tuahir esbarraram na estrada. Durante toda a narrativa, tais 
cadernos são nomeados Cadernos de Kindzu (COUTO, 2007). Por meio da leitura de tais 
cadernos, levada a cabo por Muidinga, Tuahir e nós, leitores, passamos a conhecer a história de 
Kindzu, sua família, especialmente seu pai, Taímo, seus sofrimentos, suas andanças, aventuras, 
os perigos pelos quais atravessa, seus amores e seu coração. 

Kindzu é membro de uma família excêntrica. Seu pai é sonhador, recebe previsões do futuro 
por meio dos sonhos que o agitam noturnamente, em uma espécie de sonambulismo (modo 
como é nomeada a doença do pai). Kindzu tem um irmão, Junhito, que recebera esse nome em 
homenagem ao vinte e cinco de Junho, dia da Independência do país, acontecimento 
profetizado pelo pai por meio de um sonho (COUTO, 2007). Esse irmão, além do nome 
especial, é portador de um destino trágico e incomum. Também por obra de uma profecia, o 
pai descobre o futuro do filho: a morte ainda na meninice, o que faz com que o progenitor tome 
providências decisivas para salvar o filho. Taímo determinara que Junhito se mudasse para o 
galinheiro e se transformasse em galinha: única maneira pela qual entendia que o filho estaria a 
salvo. 
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No desalinho do destino de Junhito, o destino do pai se define: após desaparecimento de 
Junhito, Taímo se ressente, enfraquece, adoece, até morrer. Entretanto, sua vida espiritual 
continua especialmente no que diz respeito a seu relacionamento com Kindzu. Após a morte do 
pai, Kindzu ganha o mundo, ora perseguido e amaldiçoado pelo espírito de seu pai, ora por ele 
auxiliado. Sua meta: transformar-se em naparama, guerreiro abençoado pelos feiticeiros e que 
luta contra os “fazedores de guerra” (COUTO, 2007). 

Oralidade e escrita:  histórias contadas e sonhadas 

Terra sonâmbula pode ser considerada também como uma obra de resgate da tradição oral por 
meio da escrita, isto é, por meio dos cadernos de Kindzu, e também pelas relações telúricas que 
o homem vive na África. Ao ler os escritos de Kindzu, Muidinga adentra num mundo não 
conhecido (esquecido) por ele devido à perda de memória provocada pela doença da maquela. 
Se por um lado há o resgate da tradição oral africana, por outro há a inserção da tradição 
escrita, até pouco tempo não produzida, como meio de resgate cultural.  

O ato da personagem Muidinga ler os escritos de Kindzu em voz alta para alguém que o escuta, 
o velho Tuahir, faz com que a oralidade também seja valorizada, já que nos escritos estão 
resgatadas as memórias de um rapaz e de seus antepassados, como também de um povo forte, 
que se vê como parte da força engendradora da terra. Kindzu em seus escritos lembra às vezes 
que seu pai chamava a si e seus irmãos para escutar suas estórias, “[...] ele nos chamava para 
escutarmos seus imprevistos improvisos. As estórias dele faziam o nosso lugarzinho ficar maior 
que o mundo” (2007, p. 15). Na fala de Kindzu nota-se a importância de tal tradição como fonte 
de aprendizado e principalmente de alimento para os sonhos de um futuro vindouro. Nesses 
dias a guerra ainda não havia começado.  

A oralidade é inerente aos povos africanos e tem como fio condutor os antepassados. É na 
oralidade que se encontra a força e a tradição de um povo que tem a crença de que a sabedoria 
está no passado, e que o mistério da vida é conhecido pelos antepassados, conforme afirma 
primeiro Vansina: 

Uma sociedade oral reconhece a fala não apenas como um meio de comunicação diária, mas 
também como um meio de preservação da sabedoria dos ancestrais, venerada no que 
poderíamos chamar de locuções chave, isto é, a tradição oral (2010, p. 140). 

A guerra, no romance, é o principal fator para a perda da tradição oral. Taímo, pai de Kindzu, é 
a principal representação da tradição dos antepassados: “[...] sofria de sonhos, saía pela noite de 
olhos transabertos. (...) Taímo recebia notícias do futuro por via dos antepassados” (2007, p. 
10). Os mais velhos são vistos como sábios e donos da verdade e de conhecimentos de muito 
longe, como afirma Ana Maria Oliveira, “[...] sabedoria que está em sintonia com os 
antepassados” (2007, p. 03). Porém, os momentos em que Kindzu sentava-se junto ao seu pai 
para ouvir a suas estórias acabaram quando a guerra chegou, deixando apenas o amargo do 
sangue que banhava agora aquela terra. “De dia já não saíamos, de noite já não sonhávamos” 
(2007, p. 17). A guerra trazia a tristeza e matava pouco a pouco aquela gente.  

Pouco depois Taímo morre e tem seu corpo jogado ao mar. Sem as histórias de seu pai, Kindzu 
vê-se sem rumo: “[...] minha alma era um vento parado, nenhum vento me enluava a vela dos 
meus sonhos. Desde a morte de meu pai me derivo sozinho, órfão como uma onda, irmão das 
coisas sem nome” (2007, p. 22). A oralidade tem a função de esclarecer e guiar a personagem, 
devido à sabedoria que carrega, no entanto, sozinho, Kindzu vê-se perdido na desilusão de seu 
futuro. 

Outras personagens também encarnam o resgate da tradição oral. Farida, mulher por quem 
Kindzu se apaixona, é encontrada por ele num barco naufragado sofrendo delírios. Ela pede-lhe 
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para escutar sua estória. Para ela era essencial que ele a escutasse, como se aquilo que estava 
prestes a ser contado precisasse ser conhecido por ele.  

- Por favor, me escuta... Ela só tinha um remédio para se melhorar: era contar sua história. Eu 
disse que a escutava, demorasse o tempo que demorasse. Ela me pediu que lhe soltasse. Ainda 
tremia, mas pouco. Então, me contou a sua história (2007, p. 62). 

Algo semelhante ocorre com Tuahir, que sente a necessidade de ouvir as estórias narradas nos 
cadernos de Kindzu e pede a Muidinga que leia os cadernos em voz alta. Poder-se-ia inferir 
dessa atitude do velho que as lembranças e contos presentes nos cadernos de Kindzu traziam de 
volta suas próprias lembranças e embalavam seus sonhos, trazendo-lhe novamente a vontade de 
sonhar já há muito tempo esquecida. 

- Não dorme, tio?  

- Não. Desconsigo de dormir.  

- É por causa do homem do rio.  

- Nada. Nem lembro isso. É que sinto falta das estórias.  

- Quais estórias?  

- Essas que você lê nesses caderninhos. Esse fidamãe desse Kindzu já vive quase conosco.  

- Deixei os cadernos lá no machimbombo. Mas eu já li outro caderno, mais à frente. Lhe posso 
contar o que diz, quase sei tudo de cabeça, palavra por palavra.  

- Fala devagarinho para eu compreender. Se adormecer, não pára. Eu lhe ouço mesmo 
dormindo (2007, p. 90). 

A escrita é quem faz a ponte entre o ato de contar histórias, a oralidade e o ato de viver entre a 
África dos antepassados e a África atual (em que se encontram as personagens), povoada de 
mortes e violência. Como assinalado acima, é a partir dos escritos de Kindzu que é possível 
conhecer o encanto do narrar. Os cadernos de Kindzu trazem de volta a força dos antepassados. 
Tuahir já não consegue mais ficar sem ouvir as histórias do caderno lido por Muidinga. Nesse 
momento os papéis se invertem, pois o mais novo, o jovem Muidinga, detém o saber e o 
compartilha com o mais velho. Tuahir demonstra que no momento histórico de destruição que 
Moçambique vive estão presentes e vivas a África mítica e a sabedoria dos antepassados. As 
histórias de Kindzu oferecem o fortalecimento contra a solidão e o sofrimento causado pela 
guerra: “[...] não podemos dançar nem rir. Então vamos para dentro desses cadernos. Lá 
podemos cantar, divertir” (2007, p. 126).  

Também é possível perceber que a leitura dos Cadernos redimensiona a vida do leitor Muidinga 
e de quem ouve a leitura da narrativa: Tuahir. Muidinga e Tuahir, ao entrarem em contato com 
os Cadernos, passam a ter suas esperanças renovadas, suas vidas passam a ser motivadas pela 
leitura, sua força, aos poucos, é recuperada na emergência do passado, da tradição oral, da 
sabedoria tradicional, dos mitos, rituais e cerimônias que os Cadernos de Kindzu, além de 
fazerem sobreviver, insuflam a ponto de Muidinga e Tuahir passarem a conviver, não mais 
apenas com a guerra, mas também com o que havia antes dela e com o que poderá existir 
quando ela acabar. 

No decorrer da sua viagem, Kindzu encontra-se com várias personagens e cada uma delas tem 
sua história para contar, estórias essas que se entrelaçam umas com as outras. A primeira foi 
Farida, que lhe contou sua maldição por ter nascido gêmea. O segundo foi Quintino, que sofria 
atormentado pelo fantasma de seu patrão, Romão Pinto. E dona Virgínia, esposa de Romão, 
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que criara Farida; esta conta para as crianças histórias de seus antepassados e outras recriadas, 
nunca vividas. Também Muidinga e Tuair deparam-se com pessoas que contam suas próprias 
estórias: o velho Siqueleto, que conta como sua aldeia desapareceu e como resiste àquela guerra. 
E Nhamataca, o fazedor de rios, que conta como nasceu. Todas essas estórias narradas por 
Kindzu foram resgatadas através da escrita em seus cadernos e tornaram-se, outra vez, vivas por 
meio da voz de Muidinga.  

A oralidade, como já mencionado no início deste artigo, tem por objetivo o resgate da cultura e 
memória de um povo. Isso inclui, principalmente, o resgate da ligação com a terra-Mãe 
existente em quase todos os povos “primitivos” – inclusive nos povos do continente africano –, 
a mítica telúrica, isto é, a relação do homem com a terra e tudo que há nela como parte da 
natureza.  

Personagens humanos e a terra:  a estrada andarilha e as paisagens 
móveis 

A mítica africana demonstra que a terra tem um papel fundamental na vida do ser humano, 
sendo concebida por eles como aquela que dá vida, chamada de Terra-Mãe. Essa ligação se dá 
não somente com os seres humanos, mas com todos os seres que dela nasceram e nela residem. 
Dessa forma, tudo o que acontece na terra é percebível e sentido por todos, como se 
literalmente fossem apenas um. De acordo com o estudioso do mito, Mircea Eliade (1998): 

Os fios invisíveis que ligam a vegetação, o reino animal e os homens de uma certa região ao solo 
que os produziu, no qual vivem e do qual se alimentam, foram tecidos pela vida que palpita 
tanto na mãe [terra] como nas suas criaturas” (1998, p. 206). (Grifo nosso) 

Essa ligação telúrica aparece nos personagens humanos e animais ao longo das duas narrativas, 
porém, deter-me-ei por ora apenas naquelas referentes aos personagens humanos. 

Os primeiros personagens a apresentarem essa ligação são Muidinga e Tuahir logo no início do 
romance, em que o estado de espírito dos dois assemelha-se à terra destruída:  

[...] Quando iniciaram a viagem já ele se acostumava de cantar, dando vaga a distraídas 
brincriações. No convívio com a solidão, porém, o canto acabou por minguar de si. Os dois 
caminheiros condiziam com a estrada, murchos e desesperançados.  (2007, p. 10) 

O cantar representa o estado de alegria, serenidade e paz espiritual do ser que canta. Enquanto 
Muidinga cantava ainda havia nele uma chama que despertava a vida e a esperança de um 
futuro sem a guerra e as mortes, um futuro em paz.  Quando o canto dele cessa, ele perde essas 
esperanças e passa a fazer parte do cenário de guerra e miséria em que a terra se encontra.  

Naquele lugar, a guerra tinha morto a estrada. Pelos caminhos só as hienas se arrastavam, 
focinhando entre cinzas e poeiras. A paisagem se mestiçara de tristezas nunca vistas, em cores 
que se pegavam à boca. Eram cores sujas, tão sujas que tinham perdido toda a leveza, 
esquecidas da ousadia de levantar asas pelo azul. Aqui, o céu se tornara impossível. E os 
viventes se acostumaram ao chão, em resignada aprendizagem da morte. 

A estrada que agora se abre a nossos olhos não se entrecruza com outra nenhuma. Está mais 
deitada que os séculos, suportando sozinha toda a distância. Pelas bermas apodrecem carros 
incendiados, restos de pilhagens. Na savana em volta, apenas os embondeiros contemplam o 
mundo a desflorir. (2007, p. 09) 

A paisagem descrita acima, e os personagens humanos, ganham vida, apresentam mudanças ao 
entrar em contato com os cadernos de Kindzu. Tais mudanças são percebidas a princípio por 
Muidinga e depois por Tuahir. Elas acontecem a partir do momento em que Muidinga inicia a 
leitura do primeiro caderno de Kindzu. É como se a terra até então adormecida despertasse 
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para ouvir as estórias narradas: “A lua parece ter sido chamada pela voz de Muidinga. A noite se 
vai enluarando. Pratinhada, a estrada escuta a estória que desponta dos cadernos: ‘Quero pôr os 
tempos... ’’. (2007, p. 14) 

A primeira mudança na paisagem acontece após Muidinga ler o primeiro caderno de Kindzu, 
quando encontra um cabrito e vai prendê-lo a uma árvore:  

Então se admira: aquela árvore, um djambalaueiro, estava ali no dia anterior? Não, não estava. 
Como podia ter-lhe escapado a presença de tão distinta árvore? E onde estavam as palmeiras 
pequenas que, na véspera, dava graça aos arredores do machimbombo? Desaparecera! A única 
árvore que permanecia em seu lugar era o embondeiro, suportando a testa do machimbombo. 
(2007, p. 36) 

Taímo, pai de Kindzu, era um contador de estórias e tinha visões através de sonhos, dizia-se 
que ele “recebia notícias do futuro por via dos antepassados” (2007, p. 16). As estórias ouvidas 
por Kindzu alimentavam os seus sonhos, existia nelas toda uma sabedoria que provinha das 
tradições e que davam esperanças. Para ele, essas estórias mantinham a estabilidade do mundo: 
“Nesses anos ainda tudo tinha sentido: a razão deste mundo estava num outro mundo 
inexplicável. Os mais velhos faziam essa ponte” (2007, p. 16).  

Os povos africanos acreditam na “[...] convivência harmoniosa do mundo dos vivos com o 
mundo dos mortos e dos tempos passado, presente e futuro” (TAROUCO, s.d. p. 2). Com a 
guerra e a morte de Taímo – que também representa os antepassados –, a estabilidade que antes 
mantinha a harmonia no mundo, desaparecera e com ele as certezas de Kindzu, pois, daí em 
diante, ele perde a fé que tinha e se afasta das tradições. A vida de Kindzu é a representação do 
que aconteceu com os habitantes devido à guerra. Ela não apenas destruiu e arrasou o país 
como também extinguiu a essência de toda uma nação, que sem direção perdeu seu passado e 
com ele a esperança. Kindzu parte de sua terra para ir procurar os naparamas, guerreiros que 
lutavam contra a guerra, em busca de se juntar a eles para ajudar a acabar com a guerra. E desde 
então é atormentado pelo espírito de seu pai: “O velho Taímo se explicou: eu não podia 
alcançar nada do sonhado enquanto a sombra dele me pesasse. A mesma coisa se passava com a 
nossa terra, em divórcio com os antepassados. Eu e a terra sofríamos de igual castigo”. (2007, p. 
45) 

Os cadernos de Kindzu contam lembranças e narrativas do seu cotidiano. Nele, o mítico, 
encarnado na voz dos antepassados, ganha vida através da voz de Muidinga. As estórias lidas 
por ele revivem nele e em Tuahir o desejo de viver. Se por um lado os cadernos de Kindzu 
mostram o “divórcio com os antepassados” (2007, p. 45), a história de Muidinga e Tuahir revela 
a força que ainda resiste diante do cenário triste em que a terra se encontra.  

Siqueleto, personagem que encontra o menino Muidinga e Tuahir presos em uma armadilha, é 
uma das personagens que representa a ligação do homem com a terra e com as tradições. 
Depois de tirá-los do buraco em que estavam, Siqueleto conta sua história para Muidinga e 
Tuahir. Enquanto todos abandonaram suas aldeias, ele permaneceu nela. “Eu sou como a 
árvore, morro só de mentira” (2007, p. 66) era assim que respondia quando diziam para ele ir 
embora também.  

Siqueleto e Tuahir compartilham um mesmo sonho “[...] que a nossa terra se ia aquietar, todos 
se familiariam, moçambicanos. E nos visitaríamos, como nos tempos, roendo os caminhos sem 
nunca mais termos medo” (2007, p. 67). Siqueleto tem esperanças de que esse futuro se 
concretizará através de outros Siqueletos, seus descendentes.  Por isso faz questão que seu nome 
seja escrito em uma árvore de modo a fecundá-la. Assim que seu nome é escrito, o velho afirma: 
“Agora podem-se ir embora. A aldeia vai continuar, já meu nome está no sangue da árvore” 
(2007, p. 69) e em seguida sofre uma espécie de mutação: 
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Então ele mete o dedo no ouvido, vai enfiando mais e mais fundo até que sentem o surdo som 
de qualquer coisa se estourando. O velho tira o dedo e um jorro de sangue repuxa da orelha. Ele 
se vai definhando, até se tornar do tamanho de uma semente (2007, p. 69). 

Por ser um “receptáculo das almas” (ELIADE, 1998, p. 224), a árvore representa em muitas 
culturas a vida e os antepassados. Siqueleto descobre uma forma de existência por meio da 
palavra escrita. Desse modo, outros Siqueletos existiriam e a força dos antepassados 
permaneceria. Porém, no quinto capítulo “O fazedor de rios” isso é negado:  

Contudo, no falecimento de Siqueleto havia um espinho excrescente. Com ele todas as aldeias 
morriam. Os antepassados ficavam órfãos da terra, os vivos deixavam de ter lugar para eternizar 
as tradições. Não era apenas um homem mas todo um mundo que desaparecia (2007, p.84). 

Nhamataca, outro personagem que sonha com o fim da guerra e dias melhores, tenta fazer um 
rio para que esse também, símbolo da vida, regue a terra e dê vida a aquele lugar. Quando 
Muidinga o encontra escavando a terra com as próprias mãos e movido pela curiosidade o 
indaga sobre o motivo de fazer tal loucura, Nhamataca responde: 

- Estou a fazer um rio, responde o outro. 

Riem-se, o rapaz e Tuahir. Mas o homem insiste, no sério. Sim, por aquele leito fundo haveria de 
cursar um rio, fluviando até ao infinito mar. As águas haveriam de nutrir as muitas sedes, 
confeitar peixes e terras. Por ali viajariam esperanças, incumpridos sonhos. E seria o parto da 
terra, do lugar onde os homens guardariam, de novo, suas vidas (2007, p.85). 

Em seguida Nhamataca nomeia o rio como Mãe-água:  

Nome que dera ao rio: Mãe-água. Porque o rio tinha vocação para se tornar doce, arrastada 
criatura. Nunca subiria em fúrias, nunca se deixaria apagar no chão. Suas águas serviriam de 
fronteira para a guerra. Homem ou barco carregando arma iriam ao fundo, sem regresso. A 
morte ficaria confinada ao outro lado. O rio limparia a terra, cariciando suas feridas (2007, p. 
86). 

Segundo Eliade (1998, p.196) na mitologia, de modo universal, “[...] as águas (...) expulsam e 
curam todas as doenças” e “asseguram longa vida”. Depois de ajudarem a escavar o rio, cai uma 
tempestade que enche de água o buraco, ali se forma um rio que arrasta tudo, inclusive 
Nhamataca que desaparece nas águas. No entanto, em seguida, o sol aparece e seca todo o solo, 
tornando a paisagem novamente estérea. Muidinga afirma com convicção: “Morreu um 
homem que sonhava, a terra está triste como uma viúva” (2007, p.89). 

Se as personagens Siqueleto e Nhamataca sonham com o fim da guerra para que a vida possa 
prosperar e possam permanecer nela, Farida e Kindzu desejam sair de suas raízes para irem 
atrás de paz: este de uma paz que pudesse alcançar todo o seu país, ela, desejava a paz espiritual, 
já não sonhava com o futuro, mas com o fim. Presa num barco naufragado, Farida sente-se 
aliviada: 

Primeiro: em terra ela já não tinha nenhum lugar. Segundo: depois desse primeiro grupo de 
pescadores mais ninguém conseguiu abordar o navio náufrago. A toda volta do banco de areia 
se levantaram ondas que persistiam como guardiãs da solidão do navio. Estar ali era para Farida 
como uma estação de aguardo para uma outra vida (2007, p.82). 

Em Terra sonâmbula, como o nome sugere, a terra é apresentada num estado de 
sonambulismo, como se estivesse ruminando todo o sofrimento e o estado de destruição para 
enfim despertar. E enquanto espera, caminha desacordada através dos sonhos e esperanças de 
cada personagem.  
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À volta do machimbombo Muidinga quase já não reconhece nada. A paisagem prossegue suas 
infatigáveis mudanças. Será que a terra, ela sozinha, deambula em errâncias? De uma coisa 
Muidinga está certo: não é o arruinado autocarro que se desloca. Outra certeza ele tem: nem 
sempre a estrada se movimenta. Apenas de cada vez que ele lê os cadernos de Kindzu. No dia 
seguinte à leitura, seus olhos desembocam em outras visões (2007, p.99). 

As constantes mudanças na paisagem levam os personagens Muidinga e Tuahir a viajar por 
diferentes lugares. “Era o país que desfilava por ali, sonhambulante. Siqueleto esvaindo, 
Nhamataca fazendo rios, as velhas caçando gafanhotos, tudo o que se passara tinha sucedido 
em plena estrada” (2007, p. 137). O último lugar para que são levados é a praia. Tuahir já 
cansado das andanças, aos poucos vai se entregando cansado de esperar. Sabendo que seu fim se 
aproxima, ele pede a Muidinga que não o enterre quando morrer. O menino Muidinga promete 
deixá-lo no mar assim como fizeram com Taímo.  

Quando chegam ao mar, Muidinga e Tuahir deparam-se com um barco, em que há um nome 
escrito: Taímo. Aquele era o barco de Kindzu. A terra havia juntado os dois tempos como num 
presságio. Tuahir estava doente. Decide que assim como Taímo, velejará pelo mar naquele 
barquinho. E quando finalmente a maré começa a subir, o velho pede a Muidinga que lhe leia o 
último caderno de Kindzu.  

As ondas vão subindo a duna e rodeiam a canoa. A voz do miúdo quase não se escuta, abafada 
pelo requebrar das vagas. Tuahir está deitado, olhando a água a chegar. Agora, já o barquinho 
balouça. Aos poucos se vai tornando leve como mulher ao sabor de carícia e se solta do colo da 
terra, já livre, navegável. Começa então a viagem de Tuahir para um mar cheio de infinitas 
fantasias. Nas ondas estão escritas mil estórias, dessas de embalar as crianças do inteiro mundo. 
(2007, p.196) 

Tuahir, então, despede-se ouvindo os sonhos daquele jovem, sonhos que os acompanharam 
durante a viagem para que enfim possa ter seus próprios sonhos. 

O encontro das narrativas:  o fim metaficcional 

O romance tem um final surpreendente: no último caderno de Kindzu “As páginas da terra” 
(2007, p. 204), as duas histórias se fundem tornando-se uma. Kindzu aparece num sonho, uma 
espécie de visão do futuro, em um caminho que seguia mudando de paisagem. Surge-lhe o 
machimbombo queimado que antes abrigou Tuahir e Muidinga. Kindzu é atingido na cabeça 
por alguma coisa e vai desfalecendo.  

Deixo cair ali a mala onde trago os cadernos. Uma voz interior me pede para que não pare. É a 
voz de meu pai que me dá força. Venço o torpor e prossigo ao longo da estrada. Mais adiante 
segue um miúdo com passo lento. Nas suas mãos estão papéis que me parecem familiares. Me 
aproximo e, com sobressalto, confirmo: são os meus cadernos. Então, com o peito sufocado, 
chamo: Gaspar! E o menino estremece como se nascesse por uma segunda vez. De sua mão 
tombam os cadernos. Movidas por um vento que nascia não do ar mas do próprio chão, as 
folhas se espalham pela estrada. Então, as letras, uma por uma, se vão convertendo em grãos de 
areia e, aos poucos, todos meus escritos se vão transformando em páginas de terra (2007, p.204). 

A terra movida pelos sonhos de seus habitantes em um sonambulismo sem fim demonstra sua 
força resistindo ao sofrimento, caminhando mesmo que errante na esperança de florir 
novamente. A terra caminhou de acordo com os sonhos e esperanças das personagens desde o 
início da guerra, quando, com a morte de Taímo, Kindzu abandonara sua terra e tradições para 
se tornar um naparama. A mudança na paisagem descrita no início da narrativa por Kindzu 
inicia a peregrinação não da terra, mas de toda uma nação que caminha sem destino. Os sonhos 
de paz são sonhos de gerações que sofreram com a desgraça que assola o país. No fim do 
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romance, a terra, movida pelas lembranças de Kindzu lidas por Muidinga, uniu as duas 
histórias dos personagens simbolizando a comunhão desses sonhos. Taímo sabia disso: 

Você não sabe, filho. Mas enquanto os homens dormem, a terra anda procurar.  

- A procurar o quê, pai?  

É que a vida não gosta sofrer. A terra anda procurar dentro de cada pessoa, anda juntar os 
sonhos. Sim, faz conta ela é uma costureira dos sonhos (2007, p.182). 

Assim como a mãe de Kindzu, a terra sonâmbula caminha carregando em seu ventre a vida; o 
parto desta só acontecerá quando ela despertar e a conexão que existia entre o povo e a própria 
terra se refizer, segundo a tradição, por meio dos antepassados, alcançando assim a harmonia. 
A escrita é que faz essa ponte. Como vimos no início deste artigo, a escrita faz o resgate do que 
foi esquecido há muito tempo, os sonhos. E a terra embebecida pelas letras de Kindzu, espera a 
realização dos sonhos e desejos de um amanhã pacífico, em que a vida poderá renascer.   

Conclusão 

A literatura africana tem de forma geral ganhado cada vez mais espaço. Os escritores têm 
mostrado a África quase que como um livro aberto, com suas culturas, crenças e identidades, ao 
restante do mundo. E ao longo das últimas décadas, a literatura africana inspirada no Brasil 
durante o movimento vanguardista, se dedica a resgatar e rememorar o que foi apagado e 
perdido durante a colonização portuguesa: a memória dos antepassados.  

A oralidade, como mencionado no início deste artigo, tem por objetivo o resgate da cultura e da 
memória de um povo. Desta forma, é possível vislumbrar que mesmo após grandes guerras, 
tanto cívis como de teor cultural e colonialista, os países do continente africano, aqui 
especificamente Moçambique, vem reconstruindo e rememorando a própria cultura que foi 
reprimida e quase desapareceu num passado ainda próximo. E que a escrita – ainda sinal de 
modernidade na África – é o principal veículo ultilizado para promover essa emancipação 
cultural e principalmente identitária desses povos. 

Mia Couto é um representante daqueles que se dedicam e lutam pela autenticidade de seu povo 
através da palavra escrita. Ele resgata a tradição, a cultura, os saberes e “magias” vividos pelos 
antepassados de gerações, o que permite que sejam (re) vividos no presente. É possível 
visualizar isso neste romance especificamente. Mais que relembrar e regatar, o que Mia Couto 
faz em Terra sonâmbula é, sobretudo, reafirmar a identidade do povo do qual faz parte. E nos 
convida a (re) conhecer uma realidade, até pouco tempo subjulgada e estereotipada por seus 
colonizadores, de uma nação que ainda luta para reconstruir sua identidade. 
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Entre o fantástico e o maravilhoso: Uma aventura no País das 
Fadas 

Keily Martins FRANCISCO92 

 Este trabalho tem como objetivo analisar o conto No país das fadas, do livro No País das Fadas 
e Outras Histórias Fantásticas de Herbert George Wells (1866-1946), enfocando principalmente 
os elementos fantásticos presentes na narrativa e algumas características do gênero conto.  

 Trata-se de um conto, no qual, encontramos o narrador que Norman Friedman no texto O 
ponto de Vista (2002) chama de “Eu” como testemunha. Tal narrador “[...] é uma personagem 
em seu próprio direito dentro da [hi]stória, mais ou menos envolvido na ação, mais ou menos 
familiarizado com as personagens principais, que fala ao leitor em primeira pessoa” 
(FRIEDMAN, 2002, p. 174-175).  

 A narrativa começa com a conversa entre esse narrador inominado e uma segunda personagem 
a quem ele chama de “doutor”, a segunda personagem aponta um homem numa loja próxima e 
afirma que tal homem esteve no País das Fadas; o narrador, por sua vez, exprime sua 
incredulidade com a expressão “que tolice!”.  

 O primeiro espaço que temos como descreve o narrador é: “[...] a costumeira loja de aldeia, com 
agência de correio, fio telegráfico no topo, panelas de zinco e vassouras do lado de fora, botas, 
pano para camisas e carnes em conserva na vitrine” (WELLS, 1993, p.10). Mas passado o 
momento de incredulidade nosso narrador fica curioso e procura se informar sobre essa 
hipótese. Ele questiona o seu interlocutor, mas esse nada mais tem a lhe informar.  

 Segundo o livro Aspects of the novel (1927), de E. M. Forster, citado no livro A personagem 
(2006), de Beth Brait, as personagens podem ser classificadas psicologicamente em planas ou 
redondas:  

As personagens planas são construídas ao redor de uma única idéia ou qualidade. Geralmente, 
são definidas em poucas palavras, estão imunes à evolução no transcorrer da narrativa, de forma 
que as suas ações apenas confirmem a impressão de personagens estáticas, não reservando 
qualquer surpresa ao leitor. 

[...] 

As personagens classificadas como redondas, por sua vez, são aquelas definidas por sua 
complexidade, apresentando várias qualidades ou tendências, surpreendendo convincentemente 
o leitor. São “dinâmicas, são multifacetadas, constituindo imagens totais e, ao mesmo tempo, 
muito particulares do ser humano (FORSTER apud BRAIT, 1985, p. 40-41). 

Tendo em vista essa definição podemos classificar o narrador como uma personagem redonda 
porque ele é extremamente flexível na narrativa, sabe se enturmar e aproveitar as brechas que 
lhe dão, além de fazer perguntas chaves para a sua busca. 

 Passados alguns dias o narrador reencontra “Skelmersdale”, o rapaz que teria estado no país das 
fadas, e decide entrar na loja em que o curioso personagem trabalha; segue-se a descrição do 
rapaz: 

[...] um jovem baixo mas de boa aparência, com uma pele clara e penugenta, dentes pequenos e 
bons, olhos azuis e um jeito sonhador [tinha] um toque de melancolia em sua expressão [mas] 
não era nada fora do comum. Estava em mangas de camisa e com o avental de seu oficio, e tinha 
um lápis enfiado atrás da orelha. Atravessada sobre o colete preto havia uma corrente de ouro, 
na qual estava pendurado um guiné torto (WELLS, 1993, p. 10). 
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 De acordo com a teoria de Forster (1927), é possível afirmar que Skelmersdale é uma 
personagem plana porque do início ao fim da narrativa ele permanece o mesmo, não muda sua 
tendência, suas características e nem suas verdades. 

Quando o rapaz lhe pergunta sobre a conta, o narrador o questiona se ele realmente esteve no 
país das fadas e imediatamente o rapaz demonstra irritação mandando-o se calar. Ao perceber a 
reação hostil do rapaz, o narrador encontra outra forma de arrancar aquela história dele: se 
aproxima, joga com ele, conversa; mas não toca mais no assunto das fadas. Até que em um jogo 
um adversário de Skelmersdale faz uma piada sobre as fadas e o rapaz sai enfurecido. Como 
quem não quer nada o narrador pergunta aos homens que ali estavam que assunto era esse e 
consegue descobrir algo mais sobre o suposto ocorrido.  

 Segundo um dos jogadores, um homenzinho de bochechas rosadas: “[...] dizem que levaram ele 
pra colina de Aldington e seguraram ele lá coisa dumas três semanas” (p. 11). O narrador 
acrescenta suas novas descobertas: 

Tempos atrás, antes de vir para Bignor, ele [Skelmersdale] trabalhara numa lojinha bastante 
parecida em Aldington Corner, e ali teve lugar o que quer que tenha acontecido. O que se sabia é 
que ele ficara fora até tarde uma noite, na colina, e desaparecera por três semanas da vista dos 
homens, retornando com “os punhos tão limpos quando partira” e com os bolsos cheios de 
poeiras e lentamente, e por muitos dias não prestou contas de onde estivera. A moça de quem 
estava noivo em Chapton Hill tentou extrair algo dele e afinal o deixou, em cinzas. Retornou 
num estado de infelicidade taciturno que só foi passando muito parte porque ele se recusara a 
falar, e em parte porque, como ela disse, ele decididamente lhe dera o “fora”. E então quando, 
algum tempo depois, ele deixou escapar por descuido que estivera no País das Fadas e queria 
voltar, e quando a coisa se espalhou e começaram as pilhérias ingênuas do campo, ele jogou o 
trabalho para o alto de repente e foi para Bignor a fim de escapar ao rebuliço. Mas quanto ao 
que acontecera no País das Fadas, nenhuma daquelas pessoas sabia. (WELLS, 1993, p. 11-12) 

O narrador observa que boa parte daquelas pessoas acreditava naquele acontecimento 
fantástico, e as informações que ele consegue naquela noite estimulam ainda mais sua 
curiosidade. Ele decide se aproximar mais de Skelmersdale para que este lhe confesse 
voluntariamente o ocorrido. Tendo plena convicção de que sua aparência e estilo o diferenciava 
de todos ali: “Sendo pessoa afável, sem ocupação aparente e que usava roupas de tweed e calções 
presos nos joelhos, estava naturalmente classificado como um artista em Bignor” (p. 13), ele usa 
essa arma para se aproximar do rapaz. 

  Convida-o para beber e fumar em seus aposentos e “[...] sabendo que as confidências geram 
confidências, [ele acumula] muitas histórias interessantes e insinuações do [seu] passado, reais 
e fictícias” (p. 13), para que o rapaz fizesse o mesmo; a ideia dá certo e depois de alguns 
encontros Skelmersdale sente a necessidade de mostrar que na sua vida também havia 
excitação. 

  Começa falando do fim de seu noivado com a moça que morava em Chapton Hill e em como 
perambulou “sem ligar para onde ia” até que em um dado momento sentou-se numa colina 
para pensar no fim do relacionamento e adormeceu. Ao acordar viu-se deitado na relva mais 
macia em que já dormira e a primeira impressão que teve foi a de que era pequeno, mas que 
tinha ali um grande número de pessoas ainda menores. 

  Não ficou surpreso nem assustado, mas esfregou os olhos para afastar o sono. Em torno dele, 
estavam elfos sorridentes que o levaram ao País das Fadas, esses elfos “[...] vestiam-se com algo 
muito leve e bonito, que não era lã, nem seda, nem folhas, nem pétalas de flores” (p. 17), mas as 
informações param por aí porque segundo o narrador “[...] tão vago e imperfeito era o seu 
vocabulário, e tão pouco observador de pequenos detalhes ele parece ter sido” (p. 17). Esses 
elfos o levam ao País das Fadas onde Skelmersdale conhece a Dama Encantada que, segundo o 
próprio personagem: 
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Estava vestida de um verde diáfano, e em volta da estreita cintura havia um largo cinturão de 
prata. Seu cabelo caía em ondas de ambos os lados da testa; seus cachos, sem serem muito 
rebeldes, eram no entanto desordenados; no  alto da testa, uma pequena tiara, na qual se 
engasgava uma solitária estrela. As mangas eram de um tipo aberto, que deixavam vislumbrar 
rápidos relances de seus braços. […] Trazia um colar de coral, e no peito, uma flor colorida 
também de coral. Tinha as linhas suaves de uma criança, pequena no queixo, rosto e garganta. E 
os olhos [deduz o narrador] eram de um castanho vivo, muito suaves, retos e doces sob as 
sobrancelhas regulares. (p. 17)  

E é na companhia dela que o rapaz conhece o País das Fadas; ali ele experimenta uma “comida 
encantada”, ouve certa música que saía de “flores balouçantes” e vê muitas fadas cavalgando, 
dançando e até mesmo namorando. A Dama Encantada deixa claro que está apaixonada por 
Skelmersdale, mas ele resiste dizendo que está noivo. Ela diz que fará tudo o que ele lhe pedir e 
o rapaz lhe afirma que gostaria de ter dinheiro para abrir uma lojinha; a fada diz que realizará o 
seu desejo, mas que antes ele precisa beijá-la, Skelmersdale hesita por um momento, mas a beija 
e depois disso tudo muda: “havia algo de mágico naquele beijo” (p. 21).  

 A partir do momento em que é beijado, o rapaz se apaixona pela fada, mas não consegue se 
declarar em sua presença. Somente quando ela se vai é que ele consegue dizer tudo o que sente, 
mas já é tarde, o que nos leva a acreditar que durante o beijo o rapaz fora enfeitiçado e que a 
presença da fada fazia com que ele não tivesse domínio sobre si mesmo. 

 Quando Skelmersdale acorda novamente “[...] ele poderia ter acreditado que a coisa toda fora 
um sonho estranhamente nítido, até que enfiou as mãos no seu bolso lateral e encontrou-o 
recheado de cinzas” (p. 23). Era o ouro que a Dama Encantada prometera lhe dar, mas como 
gritaram os elfos “Amor encantado e ouro encantado!” (p. 22). 

 Como o próprio narrador explica, a aventura vivida por Skelmersdale é considerada algo 
fantástico; no caso desta análise investigaremos a possibilidade de o conceito de fantástico, 
defendido por Tzvetan Todorov (1980), guardar relações com a narrativa. Segundo o estudioso:  

Em um mundo que é o nosso, que conhecemos [...] se produz um acontecimento impossível de 
explicar pelas leis desse mesmo mundo familiar. Que[m] percebe o acontecimento deve optar 
por uma das duas soluções possíveis: ou se trata de uma ilusão dos sentidos, de um produto de 
imaginação, e as leis do mundo seguem sendo o que são, ou o acontecimento se produziu 
realmente, é parte integrante da realidade, e então esta realidade está regida por leis que 
desconhecemos.   

O fantástico ocupa o tempo desta incerteza. Assim que se escolhe uma das duas respostas, deixa-
se o terreno do fantástico para entrar em um gênero vizinho: o estranho ou o maravilhoso. O 
fantástico é a vacilação experimentada por um ser que não conhece mais que as leis naturais, 
frente a um acontecimento aparentemente sobrenatural (WELLS, 1983, p.15-16, grifos meus). 

A aventura no País das Fadas parece ter acontecido em algum lugar do nosso mundo que nós 
desconhecemos por sermos grandes demais ou pelo fato de os seres que ali habitam não se 
manifestarem para nós.  

Apesar de estar frente a frente com um acontecimento aparentemente sobrenatural, 
Skelmersdale e o narrador que nos conta a história demonstram, durante a maior parte do 
tempo, incredulidade e não se surpreendem, o que nos leva a excluir a hipótese do conto 
analisado poder ser incluído na concepção que Todorov chama “fantástico puro”, pois […] 
tanto a incredulidade total como a fé absoluta nos leva[m] fora do fantástico: o que lhe dá vida é 
a vacilação (p. 18). O que nos leva a outra classificação apresentada por Todorov, a de 
maravilhoso: 
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No caso do maravilhoso, os elementos sobrenaturais não provocam nenhuma reação particular 
nem nos personagens, nem no leitor implícito. A característica do maravilhoso não é uma 
atitude, para os acontecimentos relatados [mas] a natureza [desses] acontecimentos (p.30). 

 A concepção acima, denominada “maravilhoso” pelo estudioso, é a que parece mais próxima do 
conto analisado, mas não a ponto de defini-lo precisamente; pois o acontecimento sobrenatural 
chega, em determinado momento, a despertar certa dúvida nos personagens, o que lhe retira a 
possibilidade de exprimir a incredulidade total. Nesse sentido, encontramos ambiguidade na 
ficção em questão, qualidade que os estudiosos do fantástico, como Tzvetan Todorov (1980, p. 
29-46) e Felipe Furtado (1980, p.34-43), apontam como característica ou condição do 
fantástico. É possível perceber a ambiguidade (apesar de fraca) no seguinte trecho: 

E, assim,chego à narrativa de sua aventura e a reconstituo inteira outra vez. Se ela realmente 
aconteceu, se ele a imaginou ou sonhou, ou topou com ela em algum estranho transe 
alucinatório, não tenho a pretensão de saber. Mas nem por um momento considero a idéia de 
que ele tenha inventado tudo. O homem simples e honestamente acredita que a coisa aconteceu  
como ele diz que aconteceu, e ele é claramente incapaz de qualquer opinião mais elaborada; e na 
opinião das minhas primárias , mas muitas conferir citação vezes agudas e penetrantes mentes 
das pessoas à sua volta, encontro uma confirmação muito forte de  sua sinceridade.  Ele acredita 
– e ninguém pode apresentar qualquer fato positivo que desminta sua crença (p. 14, grifos 
meus).  

 O narrador parece acreditar na história contada por Skelmersdale, mas deixa uma dúvida no ar, 
é como se ele dissesse “não importa se a história é real ou fictícia, o que importa é que ela 
merece ser contada”. É exatamente isso que ele faz, ao mesmo tempo em que tira de si a 
responsabilidade pela verdade ou não do acontecimento, alegando estar velho para dar alguma 
explicação: “Quanto a mim, com todas essas garantias, transmito a história – e  já estou agora 
um pouco velho para justificar ou explicar” (p. 14). 

 Todorov ainda aponta outra concepção, a de fantástico-maravilhoso, espécie de subgênero 
localizado entre o fantástico e o maravilhoso: 

[É a classe de relatos] que se apresentam como fantásticos e que terminam com a aceitação do 
sobrenatural. Estes relatos são os que mais se aproximam do fantástico puro, pois este, pelo fato 
mesmo de ficar inexplicado, não racionalizado, sugere-nos, em efeito, a existência do 
sobrenatural. O limite entre ambos será, pois, incerto, entretanto, a presença ou ausência de 
certos detalhes permitirá sempre tomar uma decisão (p. 29). 

  O conceito de fantástico-maravilhoso parece ser o que mais se aproxima do conto analisado 
porque, de início, acreditamos que tudo é apenas um (dos tantos) boatos e invenções tão 
comuns em uma cidade pequena, mas quando Skelmersdale conta todo o ocorrido ao narrador, 
que reconta a nós a mágica história, acreditamos no acontecido.  Há coerência interna na 
narrativa e somos levados a acreditar que pode existir, ali, um mundo em que habitam fadas, 
elfos e outras “criaturas mágicas”, logo, o fantástico é aceito pelas personagens e por nós 
(leitores), e a aceitação já é do âmbito do maravilhoso. 

 Todorov, em seu estudo, ainda alerta para o fato de que: 

[...] a palavra dos personagens [...] pode ser verdadeira ou falsa, como no discurso cotidiano [...] 
O problema se torna mais complexo no caso de um narrador-personagem, de um narrador que 
diz “eu”. Enquanto narrador, seu discurso não deve ser submetido à prova de verdade; mas 
enquanto personagem, pode mentir (p. 44-45). 

 Logo, Skelmersdale pode estar mentindo - por ser personagem, seu discurso sempre deve ser 
avaliado com cautela - mas com relação ao narrador nos encontramos diante de um paradoxo: 
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de um lado é ele quem narra (e isso implica que confiemos no seu discurso), mas de outro lado, 
ele é personagem (pode estar mentindo ou dando “toques” pessoais na narrativa).  

 Observamos esses “toques” em alguns momentos nos quais o narrador se contradiz, como por 
exemplo, ao final da confissão de Skelmersdale, em que afirma que “[...] esta é a história de Mr. 
Skelmersdale no País das Fadas, exatamente como ele me contou” (p. 24, grifo meu), o que 
contradiz uma passagem anterior na qual o mesmo narrador declarara que acrescenta, em 
vários momentos, alguma coisa ao relato do rapaz, já que este “[tem] bem limitados poderes 
narrativos” (p. 14). Prova disso pode ser encontrada no momento em que o narrador acrescenta 
algumas características à Dama encantada “[...] os olhos, deduzo, eram de um castanho vivo, 
muito suaves, retos e doces sob as sobrancelhas regulares” (p. 17, grifo meu). 

 No que diz respeito ao gênero conto, retomamos as reflexões de Julio Cortázar presentes no 
texto “Alguns aspectos do conto”, do livro Valise de Cronópio (2006): “[...] não há [...] leis [para 
a criação de conto]; no máximo cabe falar de pontos de vista, de certas constantes que dão uma 
estrutura a esse gênero tão pouco classificável” (p. 150). No entanto, o escritor acredita que:  

[...] existem certas constantes, certos valores que se aplicam a todos os contos, fantásticos ou 
realistas, dramáticos ou humorísticos. E [...] que talvez seja possível mostrar aqui esses 
elementos invariáveis que dão a um bom conto a atmosfera peculiar e a qualidade de obra de 
arte (p. 149). 

É com as mencionadas “constantes” que iremos trabalhar. Cortázar compara o conto a uma 
fotografia e o romance a um filme de cinema, para distinguir os dois gêneros com relação a sua 
extensão.  

[...] numa fotografia ou num conto de grande qualidade se procede inversamente, isto é, o 
fotógrafo ou o contista sentem necessidade de escolher e limitar uma imagem ou um 
acontecimento que sejam significativos, que não só valham por si mesmos, mas também sejam 
capazes de atuar no espectador ou no leitor como uma espécie de abertura, de fermento que 
projete a inteligência e a sensibilidade em direção a algo que vai muito além do argumento 
visual ou literário contido na foto ou no conto. (p. 151-152) 

 Logo, encontramos a primeira constante: um tema precisa ser significativo, no conto analisado 
o tema é o País das Fadas e ele é significativo porque coordena todos os elementos da narrativa, 
chamando a atenção do leitor. Desde os primeiros parágrafos, quando o narrador decide 
investigar se aquela história é verdadeira ou falsa, nós (leitores) compactuamos com essa busca. 

 No livro Teoria do conto (1985), Nádia Battella Gotlib cita as reflexões de Poe sobre o conto, 
que segundo a estudiosa “[...] recai no princípio de uma relação: entre a extensão do conto e a 
reação que ele consegue provocar no leitor ou o efeito que a leitura lhe causa” (p. 32). Poe 
afirma que: 

No conto breve, o autor é capaz de realizar a plenitude de sua intenção, seja ela qual for. 
Durante a hora de leitura atenta, a alma do leitor está sob o controle do escritor. Não há 
nenhuma influencia externa ou extrínseca que resulte em cansaço ou interrupção (POE apud 
GOTLIB, 1985, p. 34). 

 Logo, nessa hora de leitura, o leitor está sob o domínio do escritor e essa é a vantagem que o 
conto tem sobre o romance: é um gênero “que se lê em uma sentada” e nenhuma influência 
externa interrompe a leitura. 

 Retornando às considerações de Cortázar, para ganhar a atenção do leitor é preciso: 

[...] entre muitas outras coisas [...] conseguir esse clima próprio de todo grande conto, que 
obriga a continuar lendo, que prende a atenção, que isola o leitor de tudo o que o rodeia, para 
depois, terminado o conto, voltar a pô-lo em contacto com o ambiente de uma maneira nova, 
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enriquecida, mais profunda e mais bela. E o único modo de se poder conseguir esse seqüestro 
momentâneo do leitor é mediante um estilo baseado na intensidade e na tensão, um estilo no 
qual os elementos formais e expressivos se ajustem, sem a menor concessão, à índole do tema, 
lhe dêem a forma visual a auditiva mais penetrante e original, o tornem único, inesquecível, o 
fixem para sempre no seu tempo, no seu ambiente e no seu sentido primordial (2006, p. 57, 
grifos meus). 

Não basta escrever um conto; ele precisa prender, despertar o interesse do leitor. E isso, 
segundo Cortázar, se consegue através da significação do tema, da intensidade e da tensão, 
outras constantes apontadas pelo escritor: “O que chamo intensidade num conto consiste na 
eliminação de todas as idéias ou situações intermédias, de todos os recheios ou fases de 
transição que o romance permite e mesmo exige”. (p. 157, grifos meus). E mais adiante, explica 
o que é tensão: “[...] uma intensidade que se exerce na maneira pela qual o autor nos vai 
aproximando lentamente do que conta. Ainda estamos muito longe de saber o que vai ocorrer 
no conto, e, entretanto, não nos podemos subtrair à sua atmosfera” (p. 158, grifos meus). 

 Tanto a intensidade quanto a tensão estão presentes no conto “No País das Fadas” de Wells. A 
intensidade começa no momento em que o narrador busca se aproximar do próprio 
Skelmersdale para que este lhe conte o ocorrido, quando ele para de simplesmente observar o 
rapaz e buscar informações com outros moradores e vai direto à fonte. A tensão está presente 
no conto desde o seu nome, que já é bem sugestivo, a conversa que o narrador tem com o 
“Doutor”, no início da narrativa e todos esses pormenores que levam à aventura vivida por 
Skelmersdale. 

 O desfecho do conto é um tanto quanto imprevisível se levarmos em consideração que 
geralmente as histórias que envolvem fadas possuem um desfecho “feliz”. O fato de 
Skelmersdale ter rejeitado o amor da Dama Encantada assinou sua sentença de infelicidade 
porque além de não conseguir mais se envolver com ninguém, ele nunca mais teve uma vida 
comum sendo tachado por todos como “o homem que esteve no país das fadas”. 

 Tal desfecho parece ter uma moral subentendida algo como: não contrarie uma fada ou algo 
semelhante. Apesar da Dama Encantada ser sempre descrita por Skelmersdale como uma 
criatura terna e compreensiva, deixando-o livre para fazer suas escolhas; ela o enfeitiça com o 
beijo mágico e certamente sabia das consequências que tal beijo traria para o futuro do rapaz. 
Poderia ter evitado, mas não o fez. 

 Fato é que o rapaz nunca mais foi o mesmo tendo até que se mudar de cidade para evitar as 
piadas e os comentários que, não sabendo ele, o seguiriam por onde quer que fosse.  
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Falsa Insensibilidade: vaidades,  desejos e delírios no jardim  de 
Astrid Cabral  

Maíssa Pires RAMOS93 

Introdução 

Uníssonos com o professor Ulisses Infante na obra Do texto ao texto (1996) compreendemos 
que o texto é – mais que um entrelaçamento de sentidos e/ou ponto de partida para refletir 
sobre a linguagem e suas relações com o mundo do qual fazemos parte – um universo 
codificado em inter-relação dinâmica com o mundo e com seus habitantes. 

 Adentrando no universo literário, ousamos dizer que tal concepção de texto, reencarnada na 
Literatura, revelar-se-á um microcosmo constituinte de várias possibilidades e multi releituras, 
todas, em inter-relação dinâmica com a humanidade e seus saberes: Arte, Política, Biologia, 
Filosofia, História, Geografia, Sociologia, Linguística, etc. Inimagináveis conteúdos, dizeres, 
saberes e culturas denominadas  artísticas. “Como a filosofia e as ciências humanas, a literatura 
é pensamento e conhecimento do mundo psíquico e social em que vivemos” (TODOROV, 
2009. p. 77).  

As considerações feitas pelo crítico e teórico Tzvetan Todorov na obra A Literatura em Perigo 
(2009), além de contribuírem na compreensão historiográfica da herança de algumas práticas 
antigas e problemáticas dentro do ensino de literatura europeu e mais tarde refletidas na 
educação ocidental – não apenas nas academias dentro dos cursos de Letras, mas também para 
todo o resto do sistema de ensino superior e até mesmo no básico, que por elas foram 
contaminadas – servem de belíssimo exemplo para a compreensão do valor da Literatura. Uma 
vez que o entendimento da linguagem e da fala da “literatura” é inerente à compreensão do ser 
humano e, por conseguinte, de sua própria existência. Ao voltarmos para a literatura, ao 
escolhermos abraçá-la e considerá-la em suas especificidades, estaremos abraçando a nós 
próprios e aos outros também. Pois ela, oportunizando locutores diversos nos mais distintos 
lugares, tempos e momentos sócio-históricos é a fala do humano dirigida à sua cultura, sua 
história,  humanidade, e até mesmo às suas outridades. Eis o trecho no qual Todorov tece essas 
e outras considerações: 

A literatura pode muito. Ela pode nos estender a mão quando estamos profundamente 
deprimidos, nos tornar ainda mais próximos dos outros seres humanos que no cercam, nos 
fazer compreender melhor o mundo e nos ajudar a viver. Não que ela seja, antes de tudo, uma 
técnica de cuidados para com a alma; porém, revelação do mundo, ela pode também, em seu 
percurso, nos transformar a cada um de nós a partir de dentro (TODOROV, 2009, p. 76). 

Partindo dos pressupostos que apresentam uma visualização ampla da importância e do valor 
da literatura na constituição e compreensão do homem como ser social, a pesquisa em questão 
procura analisar a configuração e atuação das personagens vegetais da poetisa manauara Astrid 
Cabral reunidas na obra Alameda (1963). A proposta é analisar a função e os discursos que 
essas personagens – que curiosamente serão apresentadas como plantas, flores, frutos, 
sementes, um grão de feijão e uma cerca que já foi árvore – exercem. Para o aprofundamento da 
problemática retomaremos as discussões promovidas por estudiosos de várias áreas do 
conhecimento, num estudo intratextual que vincular-se-á aos estudos literários, ambientais, 
animais, à filosofia, antropologia e biologia; e que instigará  um questionamento sobre os 
modos pelos quais o homem lança mão do conhecimento científico para historicamente se 
relacionar com a natureza e com a  Terra. Dessa forma, dialogaremos com Peter Tompkins e 
Christopher Bird (1976) , Greg Garrard (2006), Maria Esther Maciel (2011), Antonio Paulo 
Graça (1998) e Allison Leão (2011).  
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Astrid Cabral 

Astrid Cabral Félix de Sousa é poeta, ficcionista, contista, professora, tradutora e “manauara”. 
Com produções literárias e acadêmicas significativas, a poetisa participa de mais de quarenta 
antologias no Brasil e no exterior, escrevendo ensaios, resenhas e críticas literárias (SANTOS, 
2009). No artigo “Astrid Cabral: a professora fala da poeta” (2012), a própria autora fala de sua 
composição poética numa tentativa de decodificar ao leitor seu processo de criação. Num tom 
intimista, característico de sua escrita, revela: “[...] parto rumo à aventura do desconhecido, em 
busca do que só existe misteriosamente dentro de mim, de modo vago e amorfo, porém, em 
luta para emergir (2012, p. 160-161)”.   

Em uma entrevista publicada no site PEN Clube do Brasil, ao responder à pergunta do 
entrevistador Cláudio Aguiar sobre “qual seria o papel do poeta diante do destino humano”, 
Cabral reflete: 

A rigor, todos nós somos testemunhas da vida. Compartilhamos a mesma sina de ver, 
contemplar e nos emocionar. O poeta se distingue dos demais pelo fato de externar seu 
testemunho através da palavra escrita, cuja durabilidade será maior desde que se constitua em 
obra de arte. O dom da palavra o credencia a ser o intérprete de aspirações, frustrações, utopias 
[...]. Seu sucesso estará vinculado a esse compromisso de porta-voz da maioria sem voz [...]. 
Portanto há os poetas que, presos à realidade circundante, celebram o presente, evocam o 
passado, imaginam o futuro. Há os que protestam diante da realidade adversa, e os que 
enveredam pelos caminhos metafísicos apalpando as trevas do desconhecido. Várias são as 
propostas e trajetórias, mas todos cumprem o papel de expressar verbalmente a perplexidade 
pessoal diante do destino (PEN Clube do Brasil). 

Inegavelmente percebe-se na escrita dessa poetisa algo novo e profundamente singular. Além 
de um vislumbramento da paisagem exótica e mítica, como tantos outros olhares fixos nas 
características naturais e ambientais da região Amazônica, o que distingue a escrita de Cabral 
revela-se na junção de três fatores complementares em sua composição poética: o teor telúrico 
– quase dominante em sua obra – que diz respeito não apenas à sua íntima ligação com a terra, 
mas revela uma alusão à dependência humana em relação à mãe Terra; a forma poética de dar 
vida às suas palavras: o peculiar lirismo em sua escrita; e o tom delicado e feminino com a qual 
ela expressa essa criação. É interessante ressaltar que quase a totalidade dos contos de Alameda 
possui esse tom feminino e delicado; algo que nos remete a ideia da natureza como símbolo 
feminino, sensível e materno: as árvores, as plantas, as flores, as sementes, os frutos, e a própria 
terra (solo) personificam a ideia da fecundidade; seres reprodutores, portadores e geradores da 
vida. Da terra, “ventre materno” (CABRAL, 1998, p. 32), nasce a planta, que cresce e gera a flor, 
pré-anúncio do fruto, que mata a fome do animal e do humano.  

Um dos principais críticos e estudiosos da literatura amazonense, Allison Leão, declarou que 
“[...] os textos de ficção de Astrid Cabral podem ser considerados, em mais de um sentido, 
como tentativa de desconstrução de certos edifícios discursivos, certas representações a respeito 
do mundo natural” (LEÃO, 2011, p. 187). Ou seja, eles devem ser relacionados ao contexto em 
que nasceram, o momento histórico-social da produção literária no qual surgiram, pois “[...] 
também são releituras críticas da tradição de representação de natureza que havia se instituído 
no Amazonas” (LEÃO, 2011, p. 187). Leão também fala de certo “aproveitamento crítico da 
ideia de natureza” na ficção de Astrid, uma ligação que remete a autora a uma “[...] tradição 
relativamente antiga na literatura, que vê no mundo natural um excelente contraponto ao 
modo de vida autômato das sociedades modernas” (LEÃO, 2011, p.184).   

Quanto a essa ideia de representação da natureza, em A floresta e o jardim: visões da natureza 
amazônica (2011) a professora Eliana Lourenço de Lima Reis argumenta: “[...] a natureza é, ao 
mesmo tempo, algo concreto, externo a nós, bem como uma construção discursiva e a 
representação de nossa alteridade mais radical” (2011, p. 14). E mais, Reis acredita que para que 
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os textos sejam concebidos como literatura amazônica, afora os aspectos basilares 
característicos de texto literário, devem se enquadrar em dois pontos culminantes 
fundamentais: o primeiro diz respeito à presença da experiência amazônica nos textos, ou 
seja: certa relação real/genuína que o escritor mantém com a terra; o segundo remete ao ponto 
de partida da escrita desses textos: a Amazônia como lugar de enunciação, que concebe a 
escrita a partir desse “espaço natural excessivo, gigantesco e sublime” (REIS, 2011, p.18). 

É interessante ressaltar que essas duas características que distinguem o texto literário 
amazônico das demais literaturas, dialogarão com o conceito de sujeito-escritor formulado por 
Todorov, e com o relacionamento que o crítico acredita que tal sujeito-escritor estabelece com 
o seu mundo “antes” da criação artística/literária/poética. Para Todorov “[...] o escritor é aquele 
que observa e compreende o mundo em que vive antes de encarnar esse conhecimento em 
histórias, personagens, encenações, imagens e sons” (TODOROV, 2009, p. 91).  Nesse sentido – 
e dentro das especificidades da literatura amazonense – a escrita a partir desse “espaço natural 
excessivo, gigantesco e sublime” (REIS, 2011, p. 18) só será fidedigna se antes existir essa tal 
experiência telúrica com o ambiente. Aqui, no caso dos textos de Astrid Cabral, trata-se de 
uma profunda relação e identificação com a terra. Em “Arvoreta, árvore, arvoreta”, um dos 
contos de sua primeira obra de ficção, Alameda (1963), o narrador, segredando os 
inimagináveis e despercebidos laços que indissoluvelmente mantém toda a criação ligada, 
coloca-se como porta voz de uma antiga e majestosa árvore, em um discurso de 
reconhecimento do valor e importância da terra, declara: “[...] na terra estava o alento, o fim de 
suas fomes, o apoio. Era ventre materno de que suas raízes não se emancipavam, antes, se 
entretinham a elaborar dependências, o arrojo das coifas estreitando intimidades, promovendo 
a pose do recesso” (1963, p. 32).  

Em “O voo pelo infinito, a busca do que não é obvio”,  entrevista concedida ao poeta e professor 
Vitor Nascimento Sá à Revista Verbo 21,  Cabral fala sobre o significado da inegável 
manifestação telúrica e temporal no seu fazer poético: “Sou de fato uma telúrica. Abeberei-me 
na cultura, estudei cinco línguas, li centenas de livros, viajei pelo mundo, mas estou sempre de 
raízes fincadas na Amazônia da minha infância e adolescência” (VERBO 21). E de fato, a sua 
própria escrita denunciará que não se trata de uma relação superficial com a terra, mas de um 
relacionamento genuíno com sua mátria: “Manaus é para mim onipresença, invisível, porém 
poderosa. Atravessa-me sonhos e insônias. Algo de visceral que me acompanha por toda parte 
onde intinero” (CABRAL, 2012, p.164). Nesse sentido, o tecer telúrico da lírica astridiana levará 
o leitor a reconhecer os inquebráveis e esquecidos laços que nos ligam à terra.   

Alameda 

Publicada cinco anos após sua conclusão, e um ano antes do início da ditadura militar no Brasil, 
Alameda (1963) é a filha primogênita de Cabral. Na obra, o reino vegetal, tradicionalmente 
julgado como pertencente a seres inanimados dotados de uma constante inércia e inegável 
insensibilidade, é apresentado de forma surpreendente. São vinte contos que ganham vida 
através da prosa de ficção e que narram – em uníssono – os desabafos, confissões, angústias, 
memórias e “recadinhos” de personagens do reino não-humano/vegetal/irracional. Apesar da 
quase totalidade dos seus outros títulos metamorfoseados em poesia, de forma alguma Alameda 
perde o tom plurissignificativo, delicado e feminino inerente à lírica astridiana, logo os contos 
desta obra se desdobrarão com pitadas de prosa poética. 

Partindo da presença de seres do reino não humano, em Alameda são adivinhadas as vidas 
secretas de árvores de praça, plantas de vasinho, orquídeas de exposição, grão de feijão, flores, 
frutos, sementes de laranja e, ainda, dois insetos: Folha-Seca e Folha-Verde. Invertendo a ótica 
da narrativa tradicional, do humano a falar sobre o humano, ou do humano a falar sobre outros 
seres e do mundo, Astrid Cabral concede o direito de fala às plantas, e oportuniza ao leitor o 
conhecimento de um outro mundo através do sentir/viver de seres antes negligenciados e/ou 
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mal compreendidos pelo homem. A proposta de Astrid Cabral revela-se na concepção do 
vegetal como sujeito, dessa forma, ela imagina o que essas personagens diriam se possuíssem o 
mecanismo da linguagem humana.  

Nas narrativas, o tempo constitui-se como psicológico, uma vez que ele se desenrola ao sabor 
dos desabafos/delírios/protestos e memórias das personagens. Quanto ao discurso, ora ele 
apresenta-se em primeira pessoa, através do relato direto das personagens, ora em terceira, e 
outras ainda, num estilo indireto livre, em que as falas das personagens entrelaçam-se com a 
fala do narrador em terceira pessoa, que lhes serve como porta-voz. O espaço/ambiência que 
circunda os acontecimentos/minidramas do microcosmo onde os seres do reino vegetal 
sobrevivem e dão continuidade as suas espécies, é revelado pelo próprio título; segundo o 
Minidicionário Contemporâneo de Língua Portuguesa (2011), o termo “alameda” pode 
significar: rua, logradouro e/ou caminho ladeado de árvores; sua origem vem do termo 
“álamo”, uma espécie da árvore de grande porte. Na obra, subentende-se uma alusão ao espaço 
no qual as personagens “residem”. 

No que se refere à análise de Alameda, para a melhor compreensão das narrativas, dividimos a 
análise de acordo com as temáticas apresentadas nos contos. Dessa forma, conforme as 
características-comuns que percebemos no decorrer dos discursos das personagens criamos 
quatro grupos temáticos: 1) Planta versus Homem; 2) Crítica ao Homem; 3) Humanização 
Vegetal e 4) Irredutibilidade dos vegetais.  

Planta versus homem 

Os comportamentos apresentados por parte das personagens astridianas (desabafos, críticas, 
revoltas e indignações) diante de certas atitudes humanas, trazem à tona a discussão  acerca da 
dicotomia instaurada há tempos entre os seres humanos  e a natureza (e com ela, os outros 
animais). Na célebre obra dos pesquisadores e especialistas, Peter Tompkins e Christopher 
Bird, A Vida Secreta das Plantas (1976), tal dicotomia  recebe  categoricamente a contra-
argumentação:  

O dogma aristotélico de que as plantas têm alma, mas não sensações, atravessou a Idade Média e 
perdurou até o século XVIII, quando Carl von Linné, o grande pioneiro da botânica moderna, 
declarou que as plantas só diferem dos bichos e do homem por sua falta de movimento, conceito 
este que seria derrubado pelo famoso botânico do século XIX Charles Darwin, o qual provou 
que cada gavinha está dotada de um poder de movimento independente. Segundo Darwin, as 
plantas só adquirem e exibem esse poder quando isso apresenta alguma vantagem para elas 
(TOMPKINS; BIRD, 1976, p.10). 

Segundo Tompkins e Bird (1976), somente por não perceber os movimentos, mecanismos de 
defesa, caça e reprodução das plantas, o homem pressupôs serem estes seres inanimados e 
dotados de insensibilidade.  Em “Ciência revela a inteligência das plantas”, artigo publicado no 
site da revista Veja (2004), pesquisadores contemporâneos afirmam, uníssonos com Darwin, 
Tompkins e Bird, que as plantas atuam como se tivessem “linguagem, memória, visão, audição, 
defesas e cognição” (VEJA) e que, além de perceberem-se como indivíduos, elas são capazes de 
fazer escolhas. É interessante notar, que em pleno século XIX Charles Darwin já trabalhava com 
pesquisas em torno dos mecanismos de sobrevivência desses seres e legitimava um discurso 
contra a falsa insensibilidade atribuída às plantas pelo homem.  

O não percebimento da vida e mecanismos de sobrevivência das plantas pelo homem pode ser 
compreendido através da argumentação de Dominique Lestel no artigo: “A animalidade, o 
humano e as comunidades híbridas”.  Para o filósofo e etólogo francês, uma interpretação para 
tal dicotomia basearia-se nas divergências entre o tempo, na ação dos animais, que pode ser 
vista e interferida pelo homem, uma vez que as ações se encaixam quase que no mesmo espaço 
de tempo das ações do humano, em contrapartida ocorrem na duração das ações dos vegetais, 
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que por ser demasiadamente lenta em relação à temporalidade do humano impede que o 
homem interfira em tempo real na sua sequência. Nas palavras do autor: “[...] a temporalidade 
das ações vegetais, cuja existência não se coloca em dúvida, é por demais lenta para representar 
qualquer significado para o homem (2011, p. 41-42). Em, “A praça”, terceiro conto  aflorado na 
obra Alameda (1998), ouve-se uma sutil referência a essa temporalidade das plantas e a reação 
do humano sobre ela: 

[...] para este [o guarda] nada acontece durante a noite e a dinâmica vegetal das pétalas a se 
abrirem, dos cálices a se curvarem para a morte, é tão sutil e calma que não lhe perturba o sono. 
A grama cresce, as folhas sem multiplicam, mas quem percebe enquanto? É preciso uma semana 
para que o jardineiro se dê conta – cego, que da profissão só tem olhos para o salário (CABRAL, 
1998, p. 41). 

Ainda no presente artigo, Lestel aborda a problemática envolvendo a questão da animalidade, 
nas palavras do especialista, esta designaria, “[...] uma classe de criaturas vivas da qual o 
humano tenta se distinguir” (2011, p. 23). No entanto, como bem afirmou o Doutor e 
especialista Greg Garrard na obra, Ecocrítica (2006), “[...] a fronteira entre o humano e o animal 
é arbitrária e, além disso, irrelevante, já que compartilhamos com os animais uma capacidade 
de sofrer que só a ‘mão da tirania’ poderia ignorar” (2006, p. 193). Garrard, ao conceituar a 
terminologia “Ecologia profunda” aponta a complexa problemática da dicotomia “seres 
humanos x natureza” herdada pela sociedade: 

A ecologia profunda exige o reconhecimento do valor intrínseco da natureza. Ela identifica a 
separação dualística entre os seres humanos e a natureza promovida pela filosofia e pela cultura 
ocidental, como a origem da crise ambiental, e exige o retorno a um identificação monista 
primária entre os seres humanos e a ecosfera (GARRARD, 2006, p, 39). 

Logo, percebe-se que o ponto culminante de tal problemática encontra-se no fato do humano 
não apenas querer se distinguir da natureza, mas opor-se a ela a ponto de tornar-se 
radicalmente alienado e superior a ela. Essa polarização ou ‘hiperseparação’ amiúde, segundo 
Val Plumwood, envolve uma negação da verdadeira relação do termo superior com o inferior 
(PLUMWOOD, 1993 apud GARRARD, 2006, p. 43-45), uma vez que a fonte primária de vida 
do humano encontra-se na terra, e é gerada nela. Fato que revela a incontestável dependência 
que o ser humano mantém com a terra, e, por conseguinte, com a natureza.   

Com base em tais reflexões, traremos à luz neste primeiro grupo, “planta versus homem”, as 
representações que revelam algum tipo de rivalidade/oposição/comparação entre o universo 
vegetal e o reino da racionalidade, no qual se encaixa o animal humano. Nesses trechos 
observar-se-á a postura profundamente analítica e crítica das personagens astridianas no 
mundo, aparentemente, polarizado/dividido entre o humano e o não humano.   

Em “O destino”, primeiro conto da obra, observa-se a forma com a qual o ser vegetal relaciona-
se com o tempo em contrapartida ao modo como o homem o faz. A plantinha, residente do 
vasinho à beira da janela de um vulgar prédio, ao comparar sua forma de vida com o 
comportamento dos humanos, que à beira de sua morada espiava, declara: “Mas, oh felicidade, 
não tinha como os homens a mania dos horários. O que para os humanos seria insuportável 
monotonia dava-lhe a sensação de plenitude, de eternidade...” (CABRAL, 1998, p. 24). No 
segundo conto, “Arvoreta, árvore, arvoreta”, percebemos a temática do “fim de todos”, a 
morte.  Nele, revela-se a tranquila submissão da majestosa árvore diante daquilo que causa 
tanto medo e pavor no humano: “[...] além disso não se importava muito com o que fosse a 
vida, tão à vontade se instalava dentro da natureza. Se pensava na morte era como numa 
estação que a transfiguraria mais que qualquer primavera” (CABRAL, 1998, p. 36, grifo meu). 
Observa-se nesse trecho, certa sabedoria deste outro habitante da Terra quanto à existência 
infalível e perene do ciclo da vida: a árvore não se abala ante a iminente morte, pois sabe que ao 
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pó voltará, mas se assegura no conhecimento de que dele também resurgirá como coisa outra; a 
sábia árvore reconhece os inquebráveis laços que mantém com a terra, sua mátria.  

Em “Arvoreta, árvore, arvoreta”, ainda podemos observar o eixo comparativo que a 
personagem cria entre a aparente superioridade/altiveza do homem versus a 
submissão/modéstia da natureza e, por conseguinte, do vegetal:  

[...] o chão era desigual e habitado por matos indisciplinados brotando matreiros pela terra 
disponível. Então os homens olhavam o trecho agreste com superioridade e indiferença.  
Era como se dissessem: ‘Ali é morada de animais, que se deleitam entre eles’. E assim olhavam 
sem vê-lo, a natureza excessivamente modesta para exibir suas galas (CABRAL, 1998, 
p.39, grifo meu). 

Há, ainda, o caso do grão de feijão que após feliz escape da morte, começa a sonhar e iludir-se 
com o possível desenrolar de sua vida – alguma semelhança? – mas, antes de sequer começar 
sua nova chance de existência, é ceifado pelo destino, atingido pela água quente que certa dona 
de casa jogara pela janela. Nas palavras do professor Antônio Paulo Graça, no artigo intitulado 
“Humanismo e destino em alameda”, o solitário grão de feijão possui uma atitude distinta da 
nossa: “Embora tenha sido traído pelo acaso, o grão sábio terá na morte apenas uma 
contingência, pois rejubila-se com a consciência  da sobrevivência de sua espécie, o que, parece, 
nem sempre é suficiente para nos confortar” (GRAÇA, 1998, p. 16). Paulo Graça revela um 
ponto de convergência entre o estranhamento e a identificação dos seres humanos com os seres 
vegetais, para ele o destino-comum de humanos e vegetais seria o limo. A diferença, como 
sutilmente relatado no trecho acima, segundo o crítico, está no fato de que as personagens de 
Alameda conhecem seu destino – o que lhes dá essa serenidade – pois “[...] vivem uma 
existência mítica, absolutamente determinada por forças cósmicas e orgânicas. Assim, a morte 
pode vir com o vento muito forte, com a chuva destruidora ou com a degeneração das pétalas, 
hastes e pistilos” (CABRAL, 1998, p.15). Já os homens não conseguem transcender a ponto de 
tal desapego e despreocupação. O limo/morte para a humanidade continua sendo motivo de 
terror e angústia. 

Crítica ao homem 

 Nas passagens textuais que se pode conjugar no grupo “crítica ao homem” encontram-se os 
trechos cuja temática expressa uma postura profundamente crítica das personagens vegetais em 
relação às ações narcisistas e utilitárias dos seres humanos, que ao invés de “[...] se entregarem a 
um esforço paciente para manter o solo num equilíbrio natural, consagram-se a tentar subjugar 
a natureza -  e não a cooperar com ela” (TOMPKINS; BIRD, 1976. p.227). Esse tom revoltoso e 
crítico das personagens vegetais revelar-se-á predominante em toda obra. Cada um dos vinte 
contos que compõem Alameda de Astrid Cabral, de alguma forma discursará contra tais ações 
antropocêntricas do explorador-humano [“Os homens eram os culpados por dividir a terra de 
modo arbitrário, aplicando a sua lógica a todos os outros seres” (CABRAL, 1998, p. 67)]; logo, 
percebe-se nesses discursos um diálogo sólido com os estudos críticos e científicos das obras 
Ecocrítica, organizada por Greg Garrard, e A Vida Secreta das Plantas, de Tompinks e Bird. 
Frutos do estudo das relações entre o homem, a literatura e o ambiente físico (natureza), e das 
discussões promovidas por várias áreas do conhecimento, estas obras têm como foco a 
denúncia do mau relacionamento do homem com a natureza, causador de vários problemas 
ambientais, e como proposta de intervenção, através de uma ética voltada para a terra, a 
metamorfose do papel do Homo sapiens, de conquistador da comunidade da terra, para simples 
membro e cidadão dela; “[...] precisamos compreender e afirmar a alteridade e nossa 
comunidade na terra” (PLUMWOOD, 1993 apud GARRARD, 2006, p. 45). 

No conto “A praça” reside, em síntese, a indignação total das personagens vegetais. A árvore, 
moradora da praça, revela uma sabedoria oculta passada de gerações em gerações. Mais uma 
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vez o tom crítico desse “ser Outro” faz ecoar o questionamento quanto às  incoerências 
humanas: 

Às vezes ficava a escutar a conversa dos homens que atravessavam a praça ou se demoravam nos 
bancos. Era constante a reclamação de todos contra a sujeira da cidade, o lixo que não se 
recolhia, sarjetas e esgotos entupidos. De que modo perdoar tal  contradição? (CABRAL, 
1998, p.43, grifo meu).  

Em outro trecho, ainda dentro deste conto, ouve-se mais um desabafo em desfavor do 
utilitarismo do qual o humano se vale para lançar mão de tudo aquilo que “é seu por direito”, e 
fazer o que bem determina a sua vontade. Aqui a personagem não apenas critica este 
comportamento, mas também impõe a legitimidade de seus direitos como membro de uma 
comunidade de seres “livres e donos de si mesmos”. Afinal, “[...] o homem não é dono da terra e 
não está autorizado a fazer dela o que bem quiser. Ao contrário, deve tratá-la como 
administrador responsável, para seu próprio bem e para o bem de outras espécies [...] que 
também tem direito à vida” (WILLIAMS, 1993 apud GARRARD, 2006). Novamente nas 
palavras de Cabral: 

Era portanto certo que as plantas existiam para auto-satisfações, donas de si mesmas e tão 
livres dentro do repouso como ar que as oxigenava. O que havia era abuso,  exorbitância do 
espírito dominador dos homens. A condição de súditas era imposição que vinha de fora, 
que mal lhes aderia. Na verdade, não viviam para madeira, óleo, chá, perfumes e apêndices de 
jarros. Os próprios frutos tinham razão de ser além da fome e das bocas.  Os homens tinham 
engendrado armadilhas utilitárias e reduzido todos os seres a servos, [...] de ninharias os 
prefeitos erigiam glórias pessoais, destruíam o que encontravam para batizar com seus nomes a 
face recente (CABRAL, 1998, p. 45-46, grifo meu).  

Outro exemplo de indignação contra tais imposições humanas encontra-se na Aventura dos 
crótons, conto em que as personagens crótons mostram ter a consciência de que são tão donos e 
possuidores da terra quanto o homem: “Valeria descer àquela terra exígua onde os homens 
haviam usurpado o chão que lhes pertencia por direito de herança e  mora? (1998, p. 
67, grifo meu)”. Já em “Pitombeira macho”, após a descoberta de que uma árvore não poderia 
gerar frutos, decide-se (os humanos) eliminá-la. Afinal, qual o razão/sentido/motivo de uma 
árvore que não poderia dar frutos? 

Então logo o tempo vinha confirmar a suspeita de todos, agravando o desprezo geral. A 
esperança frustrada preferia a raiva à piedade. Não se concebia num quintal tão cheio um 
espaço desperdiçado assim. Porque não plantar outra pitombeira? Aquela até agourava a 
espécie lembrando um possível extermínio. Condenando-a havia a gula despeitada que era de 
uma vingança irremediável. Os frutos negados pareciam ser arrancados da boca de cada um. Daí 
sentenciarem em unanimidade a pena de morte (CABRAL, 1998, p. 12, grifo meu). 

Em “A agonia da Rosa” essa crítica continua a ecoar. As plantas reclamam contra a redução de 
tudo aquilo que não é humano à condição de servidão e de coisa utilizável, segundo o bel prazer 
humano: “Quem plantaria rosas para deleite único dos olhos? Amando-as por elas mesmas? Em 
torno delas havia infalivelmente segundas intenções. A mania esquisita  de servirem de 
cartões de visita requintados, de serem reduzidas a  acessório” (1998, p.93, grifo meu). 
Mas, as plantas impõem seus direitos e declaram sua independência: “[...] as plantas não viviam 
em função dos homens, nem deles dependiam, como era o empenho de muitos fazer supor” 
(CABRAL, 1998, p. 45). Na verdade, a relação de dependência é contrária.  

Ao todo, cerca de 65 milhões de quilômetros quadrados de superfície foliar veem-se diariamente 
envolvidos nesse milagre da fotossíntese, produzindo oxigênio e comida para os bichos e o 
homem [...]. Através da doçura da fotossíntese é que se tornam nossos a comida, a bebida, os 
inebriantes, as drogas e os remédios que mantém o homem vivo e radicalmente saudável, 
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quando usados com acerto [...]. Do berço à sepultura, o homem recorre à celulose para a 
obtenção de abrigo, roupas, combustível, cestos, fibras, cordas, instrumentos musicais, bem 
como o papel no qual ensaia a sua filosofia (TOMPKINS; BIRD, 1976, p. 9). 

Humanização vegetal 

No terceiro grupo encontram-se os trechos cuja temática manifesta a antropomorfização. Ou 
seja, passagens textuais que revelam aspectos da personalidade humana refletidos nas 
personagens vegetais. São sentimentos de vaidade, inveja, raiva, tristeza, frustração, revolta, 
aspirações, desejos e ideologias. Traços responsáveis por distinguir o ser humano dos outros 
animais.  

Em “Destino” e “Um grão de feijão e sua história” temos os lados ternos dessa personalidade 
humana. A plantinha, personagem central do primeiro conto expressa sentimentos puramente 
humanos; ela sente vontade de andar: “[...] de noite gostaria de andar. Fugir do acinte das 
estrelas. Andar talvez fosse bom. Mas amava doidamente a sua terra e não teria coragem de 
abandoná-la por outra, ainda que fosse a de um parque” (CABRAL, 1998, p.25); e de voar: “[...] 
às vezes, é verdade, tinha sede. Fosse pássaro e tomaria o rumo aliviante da fonte...” (CABRAL, 
1998, p. 27).  O caso do segundo, “Um grão de feijão e sua história”, não é diferente. Nele há o 
encontro dos sentimentos (humanos) mais nobres no “coraçãozinho” do recém-salvo grão de 
feijão:  

A terra, porém, que delícia, estava recém-chovida. Posso mesmo ver umas sobrinhas de chuva 
enganchadas nas folhas da chicória, reparou de coração contente,  [...] embevecido 
quedava-se a olhar, a olhar. Enchia-se de ternura pelas flores da goiabeira. Antes que as 
goiabas apontassem já seria pezinho crescido, armazenando outros grãos (CABRAL, 1998, 
p.100). 

Nos contos, “A cerca”; “Queixa contra o vento”, e “Dezembro e floriam” encontramos o lado 
obscuro, fútil e narcisista da personalidade humana representado nos seres vegetais: em “A 
cerca” tem-se a triste história de uma ex-árvore  que sofre de depressão e “[...] chora 
melancolicamente diante à conclusão de sua inutilidade” (CABRAL, 1998, p.55), uma vez que 
agora transfigurada em uma simplória cerca, sofre ao não conseguir  encontrar mais “razão de 
ser” diante da sua existência, na perpetuação negada, sofria:  

[...] doía-lhe a ressurreição impossível, [...] julgava-se medíocre, mesquinha, as linhas 
falsamente geométricas. A tudo isso, juntava-se o sentimento de estar esquartejada, 
deformada sob tal forma. As ripas transversais irritavam-na de tão magras, tão longilíneas. Já os 
sarrafos plantavam-se pesados, largos, atarracados. O conjunto, não tinha benevolência, era de 
uma desarmonia gritante. Dava-lhe sobretudo mal estar (CABRAL,1998, p.58, grifo meu). 

Em “Queixa contra o vento, observa-se a revolta e indignação de uma soberba florzinha ante o 
aparente mau comportamento do vento, que além de desajeitar-lhe toda com suas ventanias, 
não raras vezes banhava-lhe toda com poeira: “A poeira, revolta-me. Devia acomodar-se em 
seu canto, mas qual, por tudo se alvoroça. Suas ânsias  de voo são ridículas.  Duram um 
sopro de vento, embora às vezes galguem alturas de coqueiro” (CABRAL,1998, p. 75, grifo 
meu). A temática que segue no décimo segundo conto, “Dezembro e floriam”, é semelhante. 
Nele encontramos a vaidade e a prepotência, não raras na personalidade humana, condensadas 
nos altivos copos-de-leite: “Os copos-de-leite porém serviam-se dela (água) como de um 
espelho, já que a terra se incumbia de irrigá-los, maternalmente úmida. A vaidade, nunca a 
sede, é que os inclinava à fonte” (CABRAL,1998, p.107).  

Apesar das representações da obra de Astrid Cabral manifestarem uma 
humanização/antropomorfização metafórica, a própria ciência começa a descobrir e confirmar 
que as plantas e/ou o reino animal não diferem tanto assim dos humanos como fez acreditar a 
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história e a filosofia. Como visto anteriormente, em A Vida Secreta Das Plantas, os estudiosos 
Peter Tompkins e Christopher Bird declaram cientificamente que "[...] as plantas são sensíveis, 
memorizam experiências de prazer e dor, sentem afeto, medo, têm inteligência e vontade. E até 
possuem estranhos poderes de comunicação com o homem" (TOMPKINS e BIRD, 1976. p. 
377).   

No conto “O instante da açucena”, observa-se uma metáfora do relacionamento erótico e 
humano; a açucena delira a espera do momento em que seu “objeto amado” chegará 
transportando o pólen para lhe fecundar: “[...] sinto-me jovem, e exultava ardendo em ânsias 
pela vida. Oh amar! Amar! Seus estames fremiam de desejo, o pólen à espera do gozo. 
(CABRAL, 1998, p. 137). De forma completamente lírica, suavizada e plurissignificativa, Astrid 
Cabral desenha o ápice do prazer sexual no momento em que a planta é fecundada pelo pólen 
que repousa sobre o “Donzel Libélula” -  aqui observa-se a personificação do inseto libélula 
como ser masculino ao ser retratado no masculino “donzel” e por ser aquele que 
fecundará/polinizará, ou pelo menos será o instrumento para a polinização da flor açucena, 
indiretamente apresentada como ser feminino: 

Eis que sinto o pólen a penetrar-me, para tufar pouco depois germinando. Desce em mansidão 
pelas paredes do estilete. Sua presença traz-me plenitude. Incorpora-se ao pequeno óvulo que 
piedoso me acena com o amanhã em outra primavera. Vou sorrir. O momento é completo e me 
pertence. Nele sou (CABRAL, 1998, p. 139).   

Logo, compreende-se como inegável o fato de que, assim como os homens, as flores possuem 
mecanismos de sobrevivência, vão à procura do seu alimento, possuem artifícios de sedução 
para reprodução, se protegem contra os inimigos e se movimentam livremente.  

Irredutibilidade dos vegetais 

No último grupo se encerram os fragmentos dos contos cuja temática manifesta a 
irredutibilidade da natureza/criação/vida: o imensurável ao humano. As outridades, que por 
mais que o homem tente decodificar, não consegue entender, calcular, quantificar. Nesse 
sentido, utilizamos o referencial do animal trabalhado por Maria Esther Maciel, para 
compreender as representações e perspectivas das personagens vegetais astridianas em 
Alameda. No artigo intitulado “Poéticas do Animal” (2011), ao refletir sobre esses “paradoxos 
do outro”, Maciel nos intriga: 

Os animais, sob o olhar humano, são signos vivos daquilo que sempre escapa à nossa 
compreensão. Radicalmente outros, mas também, nossos semelhantes, distantes e próximos de 
nós, fascinam-nos ao mesmo tempo em que nos assombram e desafiam a nossa razão. Temidos, 
subjulgados, amados, marginalizados, admirados, confinados, comidos, torturados, 
classificados, humanizados, eles não se deixam, paradoxalmente, ser capturados em sua 
alteridade radical (2011, p. 85). 

Os animais estão sujeitos à fome, a dor e ao cansaço; assim como nós, eles perpetuam as suas 
espécies através da reprodução e são participantes da própria existência, mas sempre serão 
“outros”, aparentes, mas indecifráveis, irredutíveis ao humano. Georges Bataille, escritor 
francês, em sua famosa obra Teoria da Religião (1993), também afirmou que nada, 
absolutamente nada, nos seria mais inacessível que essa misteriosa “vida animal da qual somos 
resultantes” (1993, p.19). É esse inacessível, irredutível dos seres não humanos, naturais e da 
terra, que se faz-presente em vários trechos de Alameda. Momentos textuais que aludem à 
memória da terra e à sabedoria da terra. Nesse sentido, dialogando com o estudioso Greg 
Garrard, compreende-se que “[...] a terra tem de ser vista como uma espécie de superorganismo 
precioso” (2006, p. 242), que rege o funcionamento e a vida de todos os habitantes, coabitantes 
e sistemas do Planeta. Logo, além do cosmos humano, deve-se conceber a Terra não como 
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organismo inerte e amorfo, mas como ser de vida autônoma que bombeia vida para todas as 
suas extensões, derivações e coabitantes.  

A personagem do conto “A cerca”, uma ex-árvore que agora se encontra sob a triste forma de 
cerca, comparando sua atual condição com sua antiga vida de árvore, traz à tona memórias de 
outras gerações, memórias das quais ela era amplamente ciente e entendedora: “Pois a terra, ela 
a cerca, amava nas recordações de suas raízes amputadas, e todo desprezo que colhia no 
presente ia estilhaçar-se de encontro ao seu perdão. A terra tem memória – voz de todos” 
(1998, p.57, grifo meu). Ênfase para a afirmação da cerca em meio ao seu desabafo, “a terra tem 
memória”, que repercutirá noutros contos de Cabral. Como é o caso, de “A praça”, que 
demonstra as manifestações da “memória e sabedoria da terra” de forma abundante e 
indiscutível: “[...] e a  terra cochicha histórias  velhíssimas de quando outras raízes nela se 
entranhavam, enquanto se desdobra em nutrir as que hoje dela irrompem seus assomos de 
verdura (CABRAL, 1998, p. 42). E mais adiante: “[...] de tais e outras recordações enriquecia-
se a terra, cemitério e viveiro de sementes. Tantas faces t ivera pelos tempos, que não se 
estranhava sob a figura de uma praça urbana” (CABRAL, 1998, p. 43, grifo meu). Em 
“Arvoreta, árvore, arvoreta”, encontraremos os trechos que remetem à sabedoria da terra: “[...] 
na terra estava o alento, o fim de suas fomes, o apoio. Era ventre materno de que suas 
raízes não se emancipavam, antes, se entretinham a elaborar dependências, o arrojo das coifas 
estreitando intimidades, promovendo a pose do recesso” (CABRAL, 1998, p. 32, grifo meu).  

  O mais intrigante nesses trechos é o fato de tais conhecimentos serem negados pelo humano. 
Não que a humanidade não tenha o conhecimento dos funcionamentos e importância da terra, 
lugar do qual provém a sua vida, mas mesmo diante do inegável fato, parece não ter 
compreendido de modo mais profundo. Ou nega-se a compreender. Uma vez que as atitudes 
de exploração e degradação de sua fonte genitora ainda são maiores e mais eficazes do que as 
medidas de prevenção e restauração. As personagens vegetais dos contos astridianos, 
representantes de uma classe intitulada como irracional  que antes fora subjugada pelo 
racional, surge com mais prudência e sabedoria do que o humano e suas atitudes destrutivas. 
Que paradoxal, não? 

Conclusão  

Na dicotomia que se estabelece, em vários momentos, entre planta e homem encontram-se 
contempladas todas as manifestações que revelam claramente as distinções entre os seres 
humanos e os seres vegetais. Aqui entendemos tal segregação no sentido mais abrangente e 
antigo ainda. Algo que começou na filosofia aristotélica, na distinção dos seres vivos em dois 
grupos específicos e intransponíveis: a dos humanos e a dos não humanos; ou se preferir, a do 
animal racional versus animal irracional. A desfragmentação dessa rígida dicotomia – como 
observado no decorrer desta análise – tem inspirado muitas pesquisas e debates, sendo os vinte 
contos que compõem Alameda, uma surpreendente e lírica manifestação de intervenção e 
protesto; reflexão e denúncia. Dessa forma, compreendemos que os contos de Astrid Cabral 
revelaram, além de uma simples metáfora da incrível e aventurosa existência humana sobre a 
Terra-terra personificada nas composições das personagens vegetais, um intrigante 
questionamento para o homem diante de suas outridades, afinal de que forma tais personagens 
vegetais diferem de nós, humanos? As afirmativas impostas séculos passados sobre o 
relacionamento humano/animal/vegetal, a “divisão intransponível” entre animal irracional e o 
ser humano ainda se sustentam? Ou é tempo de repensar, reavaliar e reconhecer os impulsos 
telúricos que estes seres vivos (vegetais/animais/humanos), filhos e coabitantes da Terra-terra, 
consciente ou inconscientemente mantêm?  

É fato interessante e importante ressaltar que é a literatura, através de suas formas criativas de 
acesso, que incentiva-nos a voltar e repensar o nosso relacionamento com esse ser outro que 
conosco partilha o inevitável destino comum sobre a terra. É ela que tenta recuperar o elo 
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intrínseco entre o humano e o não humano por meio de sua complexa linguagem poética, que 
consegue atingir os pontos mais profundos do ser humano e, com isso, ser instrumento na 
proposição de discussões sobre as relações, reavaliações e propostas interventivas; que 
repercutirão em campos específicos de pesquisa, como a ecocrítica, a zoopolítica e a biopolítica. 
Nesse sentido, a obra literária de Astrid Cabral Félix de Sousa revela-se um chamado irresistível 
à reflexão sobre tal relacionamento (vegeta/animal/humano), trazendo à memória do humano a 
existência dos inquebráveis e esquecidos laços que nos unem a terra e, o fato de que além da 
vida ecoar nela, ela também ecoa em cada vegetal e animal nela enraizado. Inclusive o humano. 

REFERÊNCIAS 

ALAMEDA. In: AULETE, Caldas. Minidicionário contemporâneo de l íngua 
portuguesa. GEIGER, Paulo (Org.). 3. ed. Rio de Janeiro: Lexikon, 2011. 

BATAILLE, Georges. Teoria da religião.  Tradução Sério Goes de Paula e Viviane de 
Lamare. São Paulo: Ática, 1993. p. 19. 

CABRAL, Astrid. Alameda. 2. ed. Manaus: Valer, 1998.  

______. Astrid Cabral: a professora fala da poeta. In: LEÃO, Allison. Amazônia:  Literatura e 
cultura.  Manaus: UEA Edições, 2012. p. 159-66.  

______. Percurso de uma paixão. In: ______. Antologia pessoal :  Astrid Cabral. Brasília: 
Thesaurus, 2008. p. 15-20. 

______. O voo pelo infinito, a busca do que não é obvio.  Verbo 21.  Entrevista concedida a 
Vitor Nascimento Sá. Disponível em: <http://www.verbo21.com.br/v4/index.php>. Acesso em: 
16 de mar. 2015. 

______. PEN clube do Brasil .  Entrevista concedida a Cláudio Aguiar. Disponível em: < 
http://penclubedob.dominiotemporario.com/astrid1.html>. Acesso em: 16 de mar. 2015.  

GARRARD, Greg. Ecocrít ica.  Tradução Vera Ribeiro. Brasília: Universidade de Brasília, 
2006.  

GRAÇA, Antônio Paulo. Humanismo e destino em alameda. In: CABRAL, Astrid. Alameda.  
2. ed. Manaus: Valer, 1998.  p. 11-20.  

INFANTE, Ulisses. Do texto ao texto:  curso prático de leitura e redação. São Paulo: 
Scipione, 1996. 

LAIOLA, Rita. A inteligência das plantas. Veja. Disponível em: 
<http://veja.abril.com.br/noticia/ciencia/a-inteligencia-das-plantas-revelada>.Acesso em: 28 de 
mai. 2015. 

LEÃO, Allison. Amazonas : natureza e ficção. São Paulo: Annablume; Manaus: FAPEAM, 
2011. p. 181-199. 

LESTEL, Dominique. A animalidade, o humano e as comunidades híbridas. In: MACIEL, 
Maria Esther. Pensar,  escrever o animal:  ensaios de zoopoética e biopolítica. Florianópolis: 
Editora UFSC, 2011. 

LIMA, Maria de Fátima Gonçalves. Identidade e transfiguração em candeia de canto. Trama. 
Cascavel: Unioeste,  v. 1, n. 2, p.167-194, Jan./Julh. 2005. 

MACIEL, Maria Esther. As poéticas do animal.  In: ______. Pensar,  escrever o animal:  
ensaios de zoopoética e biopolítica. Florianópolis: Editora UFSC, 2011. 

SANTOS, Lucinéia Rodrigues dos. Astrid Cabral :  poesia e cartografias da memória. 
Cascavel, 2009. 122p. Dissertação (Mestrado em Letras) Universidade Estadual do Oeste do 
Paraná, Cascavel, 2009.  



	 232 

REIS, Eliana Lourenço de Lima. A floresta e o jardim: visões da natureza amazônica. In: LEÃO, 
Allison. Amazonas:  natureza e ficção. São Paulo: Annablume; Manaus: FAPEAM, 2011. p.18-
22. 

TODOROV, Tzvetan. A l iteratura em perigo.  Tradução de Caio Meira. 2. ed. Rio de 
Janeiro: DIFEL, 2009. 

TOMPKINS, Peter; BIRD, Christopher. A vida secreta das plantas . Tradução Leonardo 
Fróes. São Paulo: Abril, 1976.  



	 233 

Personagens animais e humanos de Murilo Rubião: 
proximidade e alteridade 

Regyvânya Alves Araújo94  

Esta é uma breve análise do conto “Alfredo” de Murilo Rubião que trata da emblemática saga 
dos irmãos Alfredo e Joaquim, este último casado com Joaquina. O foco narrativo está na voz 
do narrador-personagem Joaquim, que narra em primeira pessoa. Nosso objetivo nesta leitura é 
compreender como o personagem animal se faz presente neste conto rubiano, especificamente 
qual é o seu papel e importância.  

Aspecto textual 

É interessante observar que mesmo que se considere o texto de Rubião um “conto fantástico”, e 
que este faça parte das tipologias modernas do conto citadas pelo estudioso Yves Stalloni (2007, 
p.122), há um outro forte traço nele presente, seu aspecto fabular tal como define Arrigucci 
(1998): “Essa fábula atroz, cuja potencialidade de alegoria moderna logo se percebe”. Ou seja, a 
partir da dualidade na escolha do gênero, conto e fábula, já podemos observar o jogo estético e 
simbólico trazido pelo texto rubiano.  

Stalloni (2007, p.120) ressalta ainda traços distintivos do conto como a “espécie particular”, 
alguns dos quais podemos encontrar em “Alfredo”, como veremos a seguir. É interessante notar 
a riqueza do conjunto de características que englobam os personagens, de modo que cada um 
pode ser visto como a representação de algo ou de um indivíduo tipificado. Segundo Stalloni 
(2007, p.120) no conto os “[...] personagens pertencem ao domínio simbólico, abandonando as 
características individuais [...]”. Realmente é difícil ver Joaquina, Joaquim e Alfredo como seres 
individuais, antes são tomados como representações de camadas da sociedade, modelos de 
sistemas e termos semelhantes.  

Por fim, ainda podemos notar no conto em questão outros dois aspectos distintivos citados por 
Stalloni (2007, p.120.): inclinação à fábula e inspiração na tradição popular e folclórica. O 
espaço do conto faz lembrar o espaço recorrente em fábulas, pois no conto em questão 
apresenta-se um espaço camponês, com povoado, serra, e um aspecto geral de natureza ao 
redor, o que nos remete, ou alude, a um tempo passado e impreciso.  

Personagens humanos e animais:  proximidade pela representação 

No início da narrativa sabe-se que algo vem amedrontando o povoado, tanto que o narrador-
personagem acha que é uma “fera” e Joaquina, mulher do narrador-personagem, acha que é 
“lobisomem”; nesse sentido, Joaquina parece representar a mentalidade temerosa de todo o 
povoado. Afinal, é compreensível haver choques e receios em relação a perigos que são 
naturalmente ligados a crendices, quando a tranquilidade e o silêncio são ameaçados pelos 
rumores que vem da serra.  

Até então, o conto condiz com a expectativa do leitor que, no entanto, será quebrada quando as 
percepções de Joaquim começarem a mudar. Inicialmente, o narrador-personagem não atribui 
nenhum valor à suposta fera que vem amedrontando o povoado. Mas quando Joaquina se 
refere a ela como lobisomem, Joaquim responde com sarcasmo e tenta explicar-lhe que o 
sobrenatural não existe. Sua mulher, por sua vez, irrita-se com o ceticismo de Joaquim e o toma 
como uma afronta. Porém, posteriormente, o próprio Joaquim vai mudando sua concepção em 
relação ao ser que vinha atormentando o povoado.  

Se a princípio, os rumores não chamam a atenção de Joaquim, quando percebe que nos ruídos 
“[...] vinha uma mensagem opressiva, uma dor de carnes crivadas com agulhas” (RUBIÃO, 
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2014, p. 98), passa não apenas a refletir sobre o assunto, mas também a ter curiosidade. Revolve 
ir em busca deste ser a que se refere como animal, já que não acredita que exista o sobrenatural. 
Joaquim encontra o animal e ao encontrá-lo se comove “[...] sentindo a ternura que emanava 
dos seus olhos infantis” e em seguida especifica: trata-se de um dromedário. Ao dirigir a palavra 
ao animal “Por que não desceu ao povoado? Eu o esperava tanto!” primeiramente não recebe 
resposta alguma; em seguida, ao perguntar “-E o que faz aí, plantado como um idiota no cimo 
desta montanha?” (RUBIÃO, 2014, p. 99) recebe uma curta resposta e Joaquim percebe que a 
“fera” é, na verdade, seu irmão Alfredo, o qual demonstra alegria enorme ao reencontrar o ente 
que há tempos não via. 

 Sua conclusão por fim estava correta, o que atormentava o povoado era um animal, mas não 
era um animal qualquer, era seu irmão Alfredo. Joaquim não trata o irmão como semelhante, 
mas como um animal de fato “Enlacei-o com uma corda. Fomos descendo a passos lentos, em 
direção à aldeia” (RUBIÃO, 2014, p. 99). Porém, quando sua mulher diz que não irá hospedar 
“semelhante animal”, Joaquim se ofende e defende o irmão. A reação de Joaquina é imediata, 
ela os expulsa de casa.  

Joaquina sintetiza o modo pelo qual os seres humanos historicamente têm se relacionado com 
os animais, hierarquicamente de modo a excluí-los. Assim, o estudioso de filosofia Benedito 
Nunes ao refletir sobre o animal e o primitivo explica que aqueles que a cultura ocidental 
considera como estranhos são tomados como diferentes e inimigos. Sentimento que o próprio 
Joaquim compartilha, uma vez que ele não consegue tratar o irmão como semelhante, mas 
como um animal que deve ser dominado, “Enlacei-o com uma corda. Fomos descendo a passos 
lentos, em direção à aldeia” (RUBIÃO, 2014, p. 99). Oferecendo-nos uma realidade conflitante. 

Em outras palavras, Joaquim sabe que o irmão é um animal, trata-o como tal, porém não 
“admite” que o insultem chamando-o de animal. Esse comportamento contraditório de 
Joaquim faz com que o leitor do texto rubiano se assuste e questione. Assim, o resultado no 
leitor é, a princípio, “[...] o susto e, logo, a desconfiança de ser objeto de burla, vítima do 
ilusionismo do mágico. Ou então, o assombro será, como sempre, o começo da busca do 
sentido.” (ARRIGUCCI, 1981, p.10).  

Na busca de sentido percebe-se que um conto de apenas cinco páginas acaba  provocando a 
produção de vários ensaios críticos a partir dos mais diversos pontos de análise. Nossa leitura, 
especificamente, concentra-se como já mencionado na questão da representação, o que quer 
dizer que o animal, em um primeiro momento será visto como representação de determinada 
condição do homem. Como explica Verônica Nogueira Martins (2007, p.14.), as escolhas do 
animal animado em Rubião e as situações em que estes se encontram “servem para mascarar a 
real condição humana”, pois os textos rubianos estão rodeados de temas como “o consumismo, 
o preconceito, o convencionalismo, o existencialismo” (MARTINS, 2007, p.14.). 

Podemos supor que Joaquim e Alfredo vinham de uma família infeliz, da qual ambos tentavam 
fugir, pois não encontravam a harmonia doméstica que gera tranquilidade e/ou felicidade. 
Movidos pela carência deste berço acolhedor iniciam suas buscas. Joaquim foge para o vale, 
casa-se e acredita viver sossegadamente. Apenas quisera viver sua vida e esquecer o passado, ao 
passo que, na verdade, acaba concluindo que estava se enganando “Como tinha sido ilusória a 
minha fuga da planície, pensando encontrar a felicidade do outro lado” (RUBIÃO, ano 2014, 
p.100.). Tal constatação só se torna possível quando seu passado vem à tona, o que é motivado 
pela chegada de Alfredo.   

Enquanto Joaquim havia tomado a atitude de fugir do seu meio, Alfredo sofria 
psicologicamente com os conflitos familiares, que devem ter se agravado após a fuga do irmão. 
Em vez de fugir do meio opressor, Alfredo tenta, inicialmente, fugir de si mesmo dando início a 
sua série de metamorfoses. Segundo Flavio Garcia (2007, p.43.), Alfredo “[...] é o homem que 
sofre a transformação em vários elementos, até se tornar um animal.” Ou seja, não consegue se 
encontrar e anseia por ser outro ser. Por fim, transformado em dromedário foge para a serra 
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próxima ao vale onde Joaquim residia. É possível afirmar, então, que Alfredo não consegue 
mudar sua própria essência, e de fato não consegue mudar a si mesmo, uma vez que Joaquim o 
reconhece mesmo quando vive na forma de um dromedário. 

Joaquina demonstra o visível preconceito que há em relação a Alfredo, e nesse sentido talvez ele 
represente algum dos indivíduos marginalizados da sociedade, os quais ninguém aceita ou quer 
por perto, recebendo aceitação apenas por parte da família que, no caso, resume-se a Joaquim. 
Ironicamente, Joaquina, personagem que rejeita Alfredo, tem um olho de cada cor, o que é 
salientado por Alfredo como algo interessante; ou ainda, trata-se de uma estratégia escolhida 
pelo escritor “[...] a fim de que pudesse demonstrar as imperfeições humanas” (MARTINS, 
2007, p.61). 

Dessa forma, comparando com a nossa realidade vemos que o texto representa a busca de dois 
seres por algo nobre, ambos querem ser melhor do que são, buscam uma vida digna, na qual, 
encontrem paz (no caso de Joaquim) e felicidade ou respostas (no caso de Alfredo). E, mesmo 
se frustrando nessa busca, continuam nela. Essa frustração é acarretada pelo cansaço e 
melancolia que parecem resultar infinitamente num caminho desesperançoso e sem rumo, tal 
como comenta Garcia (2007, p.44). 

Aqui vale ressaltar a frase com que o conto inicia e termina “Cansado eu vim, cansado eu volto” 
(RUBIÃO, 2014, p. 102); Martins (2007, p. 61.) e García (2007, p.44) consideram esta afirmação 
como uma sentença que evidencia a circularidade do texto. De fato, a busca desses irmãos por 
algo nobre, pela felicidade, pela paz e por respostas, parece ser algo que sempre existiu e 
continuará a existir. Trata-se, talvez, da busca primordial do ser humano, que passa sua vida 
toda se esforçando ao máximo para viver de forma tranquila e feliz, faz isso do dia em que nasce 
ao dia em que morre.  

Até aqui está claro que essa primeira leitura não escapa da concepção de que o texto literário é 
depositário de uma representação da realidade, e de uma representação predominantemente 
humanista e antropomórfica, afinal, a busca dos animais é considerada metáfora da busca 
humana e sua condição sobre a terra é símbolo da condição da vida humana sobre a Terra. 
Desse modo, o homem pensa domesticar esse outro que lhe é desconhecido. No mesmo sentido 
em que Nunes reflete: “[...] o animal é considerado o oposto do homem, mas ao mesmo tempo 
uma simbolização do próprio homem” (NUNES, 2011, p. 13). 

Em perspectiva desafiadora e oposta, o texto permite o ensaio da leitura que não identifica as 
representações do mundo humano pelos animais e as possíveis semelhanças entre eles, antes 
procura no texto as marcas da alteridade animal, que não se abala radicalmente pelas relações 
com os seres humanos e mantem algo que a linguagem humana não alcança e não pode 
explicar. 

Personagens humanos e animais:  uma relação de alteridade 

 Outro modo de ler o conto de Rubião seria vislumbrando certas passagens em que a linguagem 
suprime a compreensão do leitor, como se uma marca d’água anulasse a possibilidade de a 
linguagem dizer claramente coisas que encontram ressonância em nossa cultura, sociedade e 
ciência. Nosso objetivo agora é complementado, trata-se, sim, de enfocar o modo como o 
personagem animal se faz presente neste conto rubiano, mas agora seguindo pistas dadas pela 
linguagem que apontam para a inexpugnabilidade do personagem animal. O que é 
inexpugnável na vida animal é protegido por aquilo que a estudiosa Maria Esther Maciel atribui 
ao animal: sua alteridade radical. Em suas palavras: 

Os animais, sob o olhar humano, são signos vivos daquilo que sempre escapa a nossa 
compreensão. Radicalmente outros, mas também nossos semelhantes, distantes e próximos de 
nós, fascinam-nos ao mesmo tempo em que nos assombram e desafiam nossa razão. Temidos, 
subjugados, amados, marginalizados, admirados, confinados, comidos, torturados, classificados, 
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humanizados, eles não se deixam, paradoxalmente, ser capturados na sua alteridade radical 
(MACIEL, 2011, p. 85). 

 Os humanos, nesse sentido, procedem a todo o momento, à antropomorfização dos animais, 
modo de exercer poder sobre eles e garantir que eles não sejam perigosos ou desconhecidos. A 
cultura e a linguagem humanas pretendem decifrar, desvendar, possuir a explicação do animal, 
o que não deixa de ser um modo de domá-lo e mantê-lo limitado a determinado campo em que 
não ameaçam a identidade humana.  

 Diferente da poesia que, segundo Derrida, é a única linguagem que pode se ocupar do 
pensamento do animal, caso ele exista, ou como quer Bataille, ela pode provocar o encontro do 
homem com sua outridade animal. A prosa rubiana de “Alfredo” mostra que o tecido da 
humanização do animal levada a cabo pela linguagem e perspectiva egocêntrica e humana, 
expõe rasgos que não podem ser cosidos, nem ao menos alinhavados. O processo de domínio 
do homem sobre o animal pretende fazer com que o animal assemelhe-se ao humano, por força 
de tornar igual o que é diferente, ou que o animal exerça, tão somente, a função de 
representação de lances humanos. O conto de Rubião, diversamente, expõe rasgos que se 
interpõem na sequência da narrativa em determinados momentos do conto: no pretendido 
diálogo de Joaquim com Alfredo, na suposta metamorfose de Alfredo, no retorno do passado 
de Joaquim e na problemática irmandade dos animais. 

 Apesar da função representativa dos personagens animais que encontramos em nossa primeira 
leitura, há momentos do texto em que a lógica da linguagem representacional é seriamente 
abalada. A simpatia inicial que Joaquim sente pelo dromedário ao se comover diante de seus 
olhos infantis, ao sentir vontade de rir do animal, ao sentir pena dele, ao aproximar-se dele com 
cuidado para não assustá-lo e ao fazer perguntas ao animal, mostram o personagem Joaquim 
agindo como o animal humano, nele há comoção, compaixão e delicadeza, todas 
caracteristicamente humanas. Uma frase de Joaquim, entretanto, introduz o primeiro rasgo do 
tecido, uma informação surpreendente, quando pergunta ao animal: “-De onde veio? Por que 
não desceu ao povoado? Eu o esperava tanto!” (RUBIÃO, 2014, p. 99). Leitor algum poderia 
saber que a espera de Joaquim, referida ao início do conto, fosse algo importante ou decisivo. 
Lá, ao que parece, ele impacientara-se porque a fera tardava em vir ao seu encontro. Agora esse 
sentido toma outra envergadura: demonstra ansiedade, vínculo e desapontamento. Eis o leitor 
em apuros, pego de surpresa, por uma informação que o narrador escondera discretamente.  

 Em seguida encontraremos um segundo rasgo, uma segunda frase, desta vez na voz de Alfredo. 
Ao ser questionado por Joaquim: “- E o que faz aí, plantado como um idiota no cimo desta 
montanha?”, Alfredo responde “-Bebo água”. O dromedário fala e o leitor se espanta e 
desconfia da fábula. Imediatamente em seguida, no entanto, o narrador Joaquim explica: 

A frase pronunciada com dificuldade, numa voz cansada, cheia de tédio, desvendou-me o 
sentido da mensagem.  

Na minha frente estava o meu irmão Alfredo, que ficara para trás, quando procurei em outros 
lugares a tranquilidade que a planície não me dera.  

Tampouco eu viria encontra-la no vale. Por isso vinha buscar-me (RUBIÃO, 2014, p. 99). 

 A explicação traz novos elementos insuspeitados: o dromedário é Alfredo, irmão de Joaquim 
que o vem buscar, ambos já viveram na planície. Aí se encontra a explicação do motivo pelo 
qual Joaquim tanto esperara o animal: seu irmão Alfredo veio em busca de Joaquim porque este 
não era feliz. Alfredo é um dromedário e não se trata de um feitiço que transformara o irmão de 
Joaquim, como nos contos de fada. O aspecto fabular, por sua vez, é apenas aparente, pois o 
animal que fala não é eloquente como os animais fabulares, não ensina, não moraliza, antes está 
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cansado e entediado. Agora o leitor sabe, ou ao menos suspeita fortemente que Joaquim 
também é um animal, um animal que se disfarça levando uma vida semelhante à vida humana.  

 A próxima frase de Alfredo também não é um ensinamento, e sim uma observação, acontece no 
momento em que Alfredo encontra com Joaquina, esposa de Joaquim, e diz: “Muito 
interessante. Esta senhora tem dois olhos: um verde e outro azul.” (RUBIÃO, 2014, p. 100). O 
resultado de sua observação é a violência por parte de Joaquina que lhe dá um tapa no rosto. 
Em outras palavras, percebe-se que o tecido da linguagem que humaniza (que atribui um rosto 
ao animal e que permite a violência contra ele) está mais uma vez rasgado. É o que fica evidente 
na observação de Alfredo, frase que destaca a imperfeição de Joaquina dada à diferença dos 
olhos. Mas qual é o propósito dessa afirmação? O narrador não explica e o leitor não pode 
saber, está diante de um outro que desconhece. 

 Estas pistas de leitura se confirmam no próximo rasgo, quando os irmãos já deixaram o 
povoado e voltaram ao alto da serra. Trata-se de um rasgo operado pelo retorno do passado de 
Joaquim: 

A fome e o cansaço me oprimiam: todavia, não pude evitar que o meu passado se desenrolasse, 
penoso, diante de mim. Veio recortado, brutal. 

(- Joaquim Boaventura, filho de uma égua! – as mãos grossas, enormes, avançaram para o meu 
pescoço. Deixei cair o pedaço de mão que roubara e esperei, apavorado, o castigo.) 

Filho de uma égua. Como tinha sido ilusória a minha fuga da planície, pensando encontrar a 
felicidade do outro lado das montanhas. Filho de uma égua! (RUBIÃO, 2014, p. 100). 

 A passagem que trata do retorno ao passado é incompreensível como um todo, um rasgo 
inexplicável, mas fragmentada e reveladora: Joaquim é filho de uma égua e não o seria apenas 
metaforicamente, já que Alfredo é seu irmão animal. E Joaquim fugira da planície para 
procurar a felicidade. Diferente de Alfredo, que “[...] na sua fuga, fora demasiado longe, 
tentando isolar-se, escapar aos homens [...]” (RUBIÃO, 2014, p. 101). 

 Nesta direção é possível afirmar que a prosa rubiana goza daquele poder que Derrida atribui à 
poesia: o de dizer o animal. A ficção rubiana aproxima-se, por uma jogada de perspectiva, do 
que poderia ser o ponto de vista do animal. Ou, ao menos, o que poderia ser o ponto de vista do 
animal de acordo com um ponto de vista humano que respeita a alteridade e não tenta 
humanizar os animais não humanos.  

 O que se segue é ainda outro rasgo, aquele produzido pelas supostas metamorfoses de Alfredo 
em sua fuga para ficar longe dos homens. Primeiramente, por perceber que não poderia viver 
entre o ódio de seus semelhantes, transforma-se em porco, o que, todavia, não lhe alivia em 
nada, pois passa a viver em meio à lama e lutando com seus companheiros sem motivo. Sua 
próxima metamorfose será em nuvem: 

Imaginou, então, que fundir-se numa nuvem é que resolvia. Resolvia o quê? Tinha que resolver 
algo. Foi nesse instante que lhe ocorreu transmudar-se no verbo resolver. 

E o porco se fez verbo. Um pequenino verbo, inconjugável. 

Entretanto, o verbo resolver é, obviamente, a solução dos problemas, o remédio dos males. 
Nessa condição, não teve descanso, resolvendo assuntos, deixando de solucionar a maioria deles. 
Mas quando lhe pediram que desse um jeito em mais uma briga familiar, recusou-se: 

- Isso é que não! 

E transformou-se em dromedário, esperando que beber água o resto da vida seria um ofício 
menos extenuante (RUBIÃO, 2014, p. 101). 
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 Exercício de não ser homem, parece que é isso que Alfredo faz. De Alfredo a porco, nuvem, 
verbo resolver e dromedário, e embora não tenhamos a informação sobre qual é exatamente a 
sua forma de partida, sabemos que é irmão de Joaquim que, por sua vez, é filho de uma égua. 
Alfredo é a alteridade radical, o outro do homem: animal, nuvem e verbo (o que, de outra 
forma alude ao divino). Suas falas ao longo do conto são econômicas, ao passo que o leitor fica 
sabendo de muitas ações suas, anteriores ao presente da narrativa. Sua aparência e gestos são 
ternos e seu silêncio predomina na configuração de seu perfil como personagem. O narrador, 
ao contrário, contador em pleno domínio da história é econômico por ardil, porque está 
tentando narrar uma natureza que é inexpugnável, que não pode ser completamente 
desvendada com a linguagem humana porque é uma alteridade que se mantém a despeito das 
vicissitudes do homem.  

 O último rasgo pode ser percebido na problemática relação de irmandade entre os personagens: 
Joaquim oscila, no decorrer do conto, entre ser humano e ser animal, age como humano e 
irmão de um dromedário, defende Alfredo do que considera um insulto, quando Joaquina o 
chama de animal, mas o guia colocando uma corda em seu pescoço, como se faz com um 
animal. Esse comportamento contraditório de Joaquim faz lembrar a questão das fronteiras 
levantada por Maciel, quando a estudiosa afirma que, ainda que as fronteiras entre animais e 
humanos amparem-se nas diferenças distintivas entre eles, “[...] é impossível que sejam 
mantidas, visto que os humanos precisam se reconhecer animais para se tornar humanos” 
(MACIEL, 2011, p. 87). Joaquim encarna esse paradoxo de modo exemplar, ou melhor, ele é 
esse personagem híbrido que vive nas fronteiras entre ser animal e ser humano.   
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Imagens e representações no Cobra Norato  do Giramundo 
Teatro de Bonecos :  um rápido olhar sobre as personagens,  

fauna, f lora e narrativas amazônicas 

Luciano Flávio de OLIVEIRA95 

O Giramundo Teatro de Bonecos é um importante grupo teatral fundado, no final da década de 
1960, em Lagoa Santa, cidade da região metropolitana de Belo Horizonte, Minas Gerais. Os 
seus fundadores são o renomado artista plástico mineiro Álvaro Apocalypse (1937-2003), a sua 
esposa e também artista plástica Maria Tereza Veloso Apocalypse (1936-2003) e a então aluna 
da Escola de Belas Artes (EBA) da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) − onde os 
dois primeiros lecionavam − Maria do Carmo Vivacqua Martins (1945), a Madu.  

Na década seguinte à fundação, o Giramundo se instalou nesta escola e esteve ali por muitos 
anos, onde montou diversos espetáculos, dentre eles Cobra Norato (1978 e 1979), a obra mais 
importante do grupo. Vencedor de vários prêmios nacionais e internacionais, em tal espetáculo 
encontram-se figuradas representações de personagens do imaginário amazônico, assim como 
da fauna, da flora e de narrativas locais como, por exemplo, a do Cobra Norato, do Boto, da 
Cobra Grande e do Saci Pererê. No hall das personagens são figurados, por exemplo, o Pajé e o 
próprio Cobra Norato (ou Honorato). Este último é representado de três modos distintos: 
Honorato mestiço, Honorato índio e Honorato híbrido — meio gente e meio cobra. Neste 
artigo, análises iconográficas destas três últimas figurações serão apresentadas. Além das 
especificidades dos processos criativos utilizados por Álvaro Apocalypse para a 
elaboração/confecção dos bonecos do espetáculo, assim como as particularidades do gênero 
teatro de formas animadas. 

Nos seus quase cinquenta anos de existência, o Giramundo se consolidou como um dos grupos 
de referência na representação da brasilidade e do intenso colorido das culturas do Brasil. Nesse 
sentido, valendo-se das mais diversas técnicas e linguagens do teatro de formas animadas e 
também, mais recentemente, das linguagens do vídeo e do cinema de animação, o grupo 
montou mais de 30 espetáculos, muitos deles com temáticas nacionalistas. Dentre estes 
encontra-se o Cobra Norato, adaptado do poema homônimo do modernista gaúcho Raul Bopp. 
Álvaro Apocalypse, do mesmo modo que a obra boppiana, fez com que na montagem figurasse 
elementos conformadores de culturas “genuinamente” brasileiras.  

Apocalypse buscou valorizar em seus trabalhos as manifestações culturais do Brasil e, 
particularmente, as de Minas Gerais. Para tanto, a todo tempo, ele misturava — com os seus 
pincéis e com os seus olhares de criador teatral — o verde, o amarelo, o branco, o azul, o preto e 
o vermelho96 — concebendo de modo multicolorido os espetáculos e os bonecos do grupo.  

Então, por debaixo de um arco-íris de seis cores, nasceu Cobra Norato: a obra mais importante 
do grupo, a mais premiada e considerada pelo crítico teatral Yan Michalski um marco na 
história do teatro de bonecos do Brasil: 

Em uma semana de apresentação, no verão de 1979, o público carioca assistiu a um espetáculo, 
pelo Giramundo, na qual a obra de Raul Bopp não só conseguiu a sua perfeita transcrição para o 
teatro como encontrou na linguagem dos bonecos uma expressão poética que redimensiona essa 
técnica no Brasil. Álvaro Apocalypse, [...], conta com o belo mito serpentário da Amazônia, 
reunindo uma excepcional equipe de manipuladores, iluminadores, músicos e confeccionistas 
das dezenas de bonecos em cena, num espetáculo em que o espectador fica fascinado com a vida 
dessas figuras [...]. Os mitos das lendas amazônicas se desdobram em movimentos delicados — 
os bonecos são manipulados com muita destreza, além do que ajudados por uma iluminação de 
nível internacional. Mas a ação é sempre vigorosa. Cobras que se transformam em rapazes, ou a 
Boiúna engravidando índias, e ainda crianças se transformando em cobra, tudo mostrado numa 
narrativa mágica. O poema de Raul Bopp [...] é obra definitiva, e o espetáculo de bonecos do 
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Giramundo é um marco da história do teatro brasileiro contemporâneo (MICHALSKI apud 
SAMPAIO, 2001, p. 07). 

Várias foram as intenções do Giramundo ao montar este trabalho: produzir um espetáculo de 
bonecos “essencialmente” brasileiro, comemorar os 50 anos do Manifesto Antropófago,97 e 
homenagear o autor do Rio Grande do Sul. O Giramundo, segundo Apocalypse,98 trabalhou 
nesse espetáculo com uma “forma nacional”, ou seja, com formas mestiças, híbridas e 
sincréticas. Portanto, com bonecos/personagens baseados étnica e culturalmente em matrizes 
indígenas, africanas e europeias, e também em gêneros teatrais estrangeiros, como o Bunraku99 
japonês.  

Grosso modo, tanto o poema boppiano quanto a montagem giramundiana, contam sobre as 
aventuras do herói Cobra Norato ou Honorato, que sai das terras de um “Sem-fim”100 — 
localizadas na Amazônia brasileira —, acompanhado do seu companheiro de andanças, o Tatu, 
em busca da Filha da Rainha Luzia, que supunha-se viver em Belém do Pará. Logo, com esta 
princesa, Cobra Norato queria se casar.  

Cobra Norato foi a sétima produção teatral da companhia mineira. Seus processos criativos 
ocorreram durante os anos de 1978 e 1979 e sua estreia se deu no Teatro Municipal de Ouro 
Preto, Minas Gerais, em 25 de janeiro de 1979. Contudo, após a estreia, o grupo continuou seus 
trabalhos e o espetáculo sofreu muitas modificações.  

Aliás, essa produção teatral, que já tem 36 anos, é apresentada pelo grupo mineiro até os dias 
atuais. Todavia, nessas mais de três décadas, nota-se várias mudanças em sua estrutura, como, 
por exemplo, a remontagem adaptada para a água em 1995: Cobra Norato Aquático.101 Como 
curiosidade final, Cobra Norato ainda ganhou uma versão em vídeo para a TV Escola102, em 
2002, além de ser gravado e apresentado num programa da Rede Bandeirantes de São Paulo, em 
1979.  

O poema Cobra Norato, “idealizado em 1921, escrito em 1928 e publicado em 1931”,103 foi 
escrito a partir de relatos míticos populares e de conhecimento geral amazônico. Retratando as 
suas próprias andanças, Raul Bopp nos faz sermos perpassados, constantemente, por vozes, 
sussurros, lembranças, superstições, crendices e por fantasias da Amazônia, terras “infinitas”, 
um mundo larvar em formação. Observando as entrelinhas do poema, conclui-se que ele 
descreve a trajetória de um herói travestido na pele de uma cobra amazonense, em busca de 
uma branca europeia de olhos azuis que habita as lonjuras da supostamente civilizada, 
industrializada e evoluída Belém do Pará. Assim, o objetivo de Cobra Norato parece ser, 
simplesmente, o de se casar. Logo, isso sugeriria a união entre as culturas do Brasil e as do 
continente europeu, em especial com a da França.  

Sobre a mitologia do Cobra Norato ou Honorato, conta-se, de acordo com Câmara Cascudo 
(2002)104, que é um mito serpentário pertencente ao folclore amazônico, no qual, se incluem 
vários relatos. Um deles diz que uma Cunhã foi engravidada por uma Boiúna (uma espécie de 
boto ou cobra), tendo então dois filhos: Cobra Norato e Maria Caninana. Incentivada por um 
pajé, a mãe joga as duas pobres crianças à margem do rio Tocantins onde elas foram 
encantadas, transformando-se em cobras. Maria Caninana era má e provocava naufrágios. Por 
outro lado, Cobra Norato era bom e viu-se obrigado a matar a irmã. Como penitência, ele, à 
noite, passou a transformar-se num rapaz bonito e sedutor, deixando a sua pele à margem do 
rio. Conta-se ainda que um soldado do Tocantins conseguiu a façanha de “desencantar” o 
Cobra Norato, pingando leite na boca da cobra e sangrando a sua cabeça. Por isso, ele nunca 
mais se transformou numa serpente. 

Outrossim, a noção de antropofagia que atravessa o poema Cobra Norato, e também outras 
obras modernistas brasileiras, como Macunaíma, de Mário de Andrade, vai ao encontro 
daquela apontada pelo historiador cultural francês Serge Gruzinski, em O Pensamento Mestiço 
(2001), quando menciona o movimento antropofágico brasileiro: “Para essa corrente 
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modernista dos anos 20 — a que se vincula Mário de Andrade —, cabe ao homem colonizado 
— aqui, ao artista brasileiro — digerir a cultura do colonizador para melhor fundi-la com as 
culturas nativas” (GRUZINSKI, 2001, p. 36-37). Ou seja, somente a ideia de consumo de carne 
humana por seres humanos não é suficiente para a compreensão do termo. Desse modo, a 
noção que melhor se aplicaria ao trabalho investido por Álvaro Apocalypse, em relação ao 
poema Cobra Norato, seria a de antropofagia ritual:  

A antropofagia ritual é assimilada por Homero entre os gregos e segundo a documentação do 
escritor argentino Blanco Villalta, foi encontrada na América entre os povos que haviam 
atingido uma elevada cultura – Asteca, Maias, Incas. Na expressão de Colombo, comian los 
hombres. Não o faziam porém, por gula ou por fome. Tratava-se de um rito que, encontrado 
também nas outras partes do globo, dá a ideia de exprimir um modo de pensar, uma visão do 
mundo, que caracterizou certa fase primitiva de toda a humanidade (CAMPOS in prefácio da 
Revista de Antropofagia, p. 10. Grifos meus). 

Assim, Álvaro Apocalypse, como os “selvagens” “primitivos” do Brasil do século XVI, 
retratados na obra Viagem ao Brasil (2006)105, do cronista alemão Hans Staden (1525-1579), 
ritualisticamente agarrou, “leu, releu”, decifrou, fatiou, devorou e “regurgitou” o Cobra Norato 
do poeta gaúcho. E isso tudo foi feito em banho-maria, com calma, tempo e cuidado. 

Por seu turno, o poema boppiano é constituído por uma polifonia, ou seja, por um mutirão de 
vozes. Contudo, nota-se três vozes principais: a do narrador, que é a voz do próprio Raul Bopp, 
a do Cobra Norato e a do Tatu. Além disso, observa-se as vozes secundárias, como as de 
sertanejos, indígenas, animais, plantas, ventos e rios brasileiros, que perpassam todo o trajeto 
do herói e que são igualmente importantes para a construção da grande narrativa. Finalmente, 
também escuta-se ruídos misteriosos dos quais não sei identificar o que são, de onde vem e o 
que os produz, mas percebe-se, que, certamente, pertencem à atmosfera fantástica da natureza 
vista por Bopp.  

Já na adaptação textual (ou transposição de linguagens − da escrita para a cênica) de 
Apocalypse, nota-se a distribuição dessas vozes, dos ruídos e dos versos do poema para mais de 
quarenta personagens, sendo que alguns deles, como o Cobra Norato, são representados de 
diferentes maneiras. Muitos deles não constam no poema original e foram criados 
exclusivamente para a peça do grupo mineiro, como, por exemplo, a Voz de Mulher I e Voz de 
Mulher II. Cita-se então, a título de exemplo, uma passagem do poema de Bopp e, depois, a sua 
respectiva releitura por Álvaro Apocalypse: 

Vou visitar a rainha Luzia / Quero me casar com sua filha 

- Então você tem que apagar os olhos primeiro 

O sono escorregou nas pálpebras pesadas [...]  

(BOPP, 2009, p. 03).  

 

Vou visitar a Rainha Luzia / Quero me casar com sua filha 

VOZ DE MULHER I: Então você tem que apagar os olhos primeiro 

VOZ DE MULHER II: O sono escorregou nas pálpebras pesadas [...]  

(APOCALYPSE, 2009, p. 02. Grifos meus). 
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Em suma, foram muitas as alterações e reinterpretações de Álvaro Apocalypse, principalmente 
a musicalização de trechos completos do poema de Bopp. Da mesma forma, ocorreram algumas 
desobediências por parte deste “comandante”. Duas palavras foram proibidas pela censura de 
Minas Gerais, mas resolveu-se que elas seriam mantidas no texto e no espetáculo para não 
descaracterizar o poema de Bopp. Madu conta o seguinte sobre isso: 

[...] pegamos o tempo tenebroso da censura. Uma das palavras era puçanga106: mistura indígena. 
A gente não podia falar no espetáculo, mas falávamos sempre. Aí eles nos chamaram à atenção, 
porque nunca trocamos nenhuma palavra. Não podíamos interferir no poema do Bopp 
(MARTINS, 2009, entrevista. Grifo meu.). 

 E Silva (2009, entrevista) também falou sobre essas proibições: “[...] Eles pediram para não usar 
a palavra diamba.107 [...] Em alguns lugares do Brasil [essa] palavra é estigmatizada como 
maconha. Significa a mesma coisa”.  

Bonecos/personagens, imagens e suas representações 

As imagens, sozinhas, já são representações de algo ou de alguém. Elas contêm significações, 
histórias e lembranças. Se comparadas umas com as outras, os seus significados ocultos 
parecem se revelar, potencializando-se, mostrando outra beleza ao mundo. E isso não refere-se 
à beleza helenística e tampouco à clássica europeia. Também vejo o belo no feio e vice-versa. E 
quando a imagem é a representação de uma representação, de alguma coisa que se coloca no 
lugar da outra, como a fotografia de um boneco/personagem, por exemplo? 

Levantada essa pergunta dirigida rapidamente ao processo de criação e construção dos 
bonecos/personagens de Cobra Norato, Apocalypse (1981, p. 92) afirmou que isso exigiu uma 
longa busca de referências textuais e imagéticas:  

Antes sonhamos ir direto à fonte, à Amazônia, mas desistimos em vista dos custos exigidos. De 
forma que nos contentamos com os mais diversos documentos, fotos e desenhos, embora 
dispuséssemos de alguns licocós autênticos [...]. Assim, os bonecos de Cobra Norato foram 
rigorosamente baseados nas proporções de seus semelhantes carajás [sic]. Conforme o poema 
indicava tratar-se de aglomerado “civilizado”, baseamos sua forma na cerâmica popular do 
Jequitinhonha. Outros se aproximavam de uma concepção realista, os animais sobretudo, e 
outros, ainda, eram seres criados apenas pela imaginação ou circunstância. 

Quanto à escolha da forma de cada boneco/personagem, Apocalypse (1981, p. 92) escreveu o 
seguinte:  

O poema é rico em imagens que sugerem gestação e nascimento. Imagens de chuvas e 
inundações que reforçam a ideia de criação do mundo. Daí relacionamos a ideia do barro, do 
barro que criou o Adão bíblico, do barro de que são feitos os licocós, bonecos carajás [sic] e, 
então, nosso protagonista tomou a forma de uma cerâmica carajá [sic]. Sua amada, branca, 
recebeu traços da estatuária [e da pintura] europeia clássica.  
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Imagens	1,	2	e	3:	Estatueta	“Litxokô”:	cerâmica	Carajá,	Aldeia	de	Santa	 Isabel,	Araguaia,	Goiás.	Artesã:	Xuréia;	
14,8	x	11,0	cm;108	Cobra	Norato	índio	no	barco109	e	licocós:	bonecos	Carajás.110		

Nas imagens de 1 a 3 percebemos que a forma, o tamanho, as linhas e cores do Cobra Norato 
índio foram baseadas nos bonecos de cerâmica dos índios carajás, do Norte e Centro-Oeste do 
Brasil. Já nas imagens 4 e 5, notamos a semelhança da Filha da Rainha Luzia com a Vênus, da 
pintura O Nascimento de Vênus, do florentino Sandro Botticelli (1445-1510).  

	

	

Imagens	4	e	5:	Filha	da	Rainha	Luzia	(fios)111	e	SANDRO	BOTTICELLI.	O	Nascimento	de	Vênus.	De	c.	1480.	1,75	X	
2,29	m.	Galeria	dos	Uffizi,	Florença.112		

Obviamente, não podemos afirmar com exatidão que foram estas ou aquelas cerâmicas carajás 
que Álvaro Apocalypse se baseou para conceber e confeccionar o Cobra Norato índio. Do 
mesmo modo, não se tem certeza quais foram as pinturas utilizadas como referência pelo 
diretor para criar a Filha da Rainha Luzia. Para isso, ele pode ter visto e coletado dezenas ou 
centenas de imagens. Contudo, como notado em suas próprias palavras, os licocós carajás e a 
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arte renascentista (de onde?), principalmente a escultura e a pintura, constituem, dentre outras, 
as suas principais matrizes de referência. 

Assim, para a criação e concepção dos bonecos/personagens de Cobra Norato, os artistas do 
Giramundo partiram de imagens: textuais, mentais, hipnogógicas,113 pinturas, estatuárias, 
máscaras, cerâmicas, rabiscos, desenhos, fotografias, estudos e projetos. E rabiscando, 
esculpindo, modelando e pintando ao longo dos anos, como fizeram em seus tempos Donato 
Bardi (c.1386-1466), Donattelo, Michelangelo Buonarroti Simoni (1475-1564), Leonardo da 
Vinci (1542-1519) e o ceramista brasileiro Mestre Vitalino (1909-1963). Eles construíram, até 
1996, momento em que Madu saiu do grupo, oitenta e quatro bonecos/personagens para a 
montagem de Cobra Norato. 

Entrementes, Madu acredita que, após a sua partida, o grupo tenha produzido mais alguns 
bichos, árvores e vegetações para representar a biodiversidade e beleza amazônica. Portanto, 
caso a sua estimativa tenha se tornado realidade, o espetáculo alcançou uma centena de 
bonecos. Enumera-se, então, alguns deles, começando pelos principais: Cobra Norato, que é 
apresentado de cinco maneiras distintas: cobra, corpo de gente/rabo de cobra, índio 
manipulado a fio, índio manipulado a balcão e gente; e Filha da Rainha Luzia. Além disso, 
observa-se dezenas de bonecos/personagens secundários, que são igualmente importantes para 
a encenação: Cobra Grande, Pajé, Boto, Vento, Riozinho, Solzinho, Saci, três Índios Mascarados, 
dois Sapos, Árvores Comadres, Árvore Velha e três Árvores Jovens, Trem, Navio, Barco das 
Caveiras e Pororoca. Ademais nota-se plantas, árvores e animais diversos. Dentre estes últimos, 
destacam-se as seguintes aves: Socó-boi, Garcinha, Tucano, Passarão, Marreca Toicinho, Jaburu 
e Saracuras; os seguintes mamíferos, crustáceos, répteis e vertebrados aquáticos: Onça Caruana, 
Caranguejos, Jacaré, Jabuti e Peixes. Por fim, não menos importantes, também baseados na 
cerâmica do Vale do Jequitinhonha, de Minas Gerais, os Casais de bailarinos, e na cerâmica do 
Mestre Vitalino de Caruaru, Pernambuco, a Mulher que toca a roda, a Mulher que rala 
mandioca e a Joaninha Vintém. Em suma, como eles são muitos, para este artigo foi selecionado 
apenas o Cobra Norato, pois, a partir de sua iconografia, é possível apontar as categorias de 
mestiçagem e hibridismo.  

Antes, porém, importa salientar que a maioria desses bonecos/personagens são manipulados 
pela técnica de balcão114. Porém, alguns são manipulados por fios — como é o caso do Cobra 
Norato índio, do Boto, do Tatu gente, da Garcinha, do Socó-boi e da Filha da Rainha Luiza; 
outros bonecos são manipulados por varas — como os Caranguejos e a Garça Morena da lagoa; 
e também ocorre o manuseio de um objeto — tecido — para representar a Pororoca.  

Para finalizar esse item, a seguir, está um painel contendo imagens de alguns dos 
bonecos/personagens anteriormente mencionados. Faz-se mister notar que todas elas foram 
retiradas do CD-ROM GIRAMUNDO Teatro de Bonecos, devidamente citado no decorrer 
deste artigo e também nas referências bibliográficas: 
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Imagens	anteriores	(6	a	20):	Tatu-de-bunda-seca,	Jacaré,	Caranguejos,	Garcinha,	Socó-boi,	Florestão	1,	Florestão	
2,		Árvores	Comadres,	Riozinho,	Vento	2	e	Solzinho	com	vitórias-régias	e	inseto,	Índios	Mascarados,	Índia	1,	Índia	
2	e	Índia	3.	

 
Imagens	 anteriores	 (21	 a	 26):	 Casal	 de	 bailarinos	 de	 cerâmica;	 Cobra	Grande	 persegue	 Cobra	Norato	mestiço;	
Beatas	rezando	ao	pé	da	imagem	de	Nossa	Senhora;	Saci	Pererê;	Tatu	gente	com	viola	caipira	e	fitas	de	Congada;	
Pajé	Paricá	e	cena	da	festança,	na	qual	notamos,	à	esquerda,	os	negros	Joaninha	Vintém	e	Tatu	gente,	com	sua	
viola	tipo	caipira,	e	o	Cobra	Norato	mestiço.	Ao	centro,	em	cima	da	mesa,	o	Marcador	de	Quadrilha.	À	direita	os	
dois	casais	de	bailarinos	de	cerâmica.	

Estudo iconográfico do herói Cobra Norato: bicho, branco, mestiço ou 
índio?  

O espetáculo Cobra Norato contém diversas representações que povoam o nosso imaginário e 
que materializam elementos e criaturas das culturas brasileiras, principalmente amazônica e 
mineira. Dentre elas notamos canções, como o acalanto; danças, como a quadrilha; crenças 
religiosas sincréticas, tal como a pajelança; as narrativas da Cobra Grande e do Saci-Pererê; 
superstições e sabedorias populares diversas; personagens como Pajé, Casais de bailarinos e 
Beatas católicas; além de regionalismos, como as cerâmicas do Vale do Jequitinhonha de Minas 
Gerais. Também vimos, nas imagens anteriores, figurações da rica e vasta natureza amazônica, 
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assim como de figuras lendárias e mitológicas, ademais de indígenas que povoam terras 
cortadas por uma imensidão de rios e igarapés.  

Destarte, com o fito de síntese, será analisado iconograficamente somente o Cobra Norato, que 
é trazido de cinco maneiras distintas: ora como réptil: cobra; ora como um ser híbrido: corpo de 
gente/rabo de cobra; ora como homem: Cobra Norato, Cobra Norato índio manipulado a fio e 
Cobra Norato índio manipulado pela técnica de balcão.  O que essas representações significam?  

Primeiramente, antes de iniciar as análises iconográficas das diferentes representações do Cobra 
Norato, faz-se necessário uma rápida abordagem das categorias mestiçagem e hibridação. Sobre 
elas, resume Serge Gruzinski (2001, 62): 

Empregaremos a palavra “mestiçagem” para designar as misturas que ocorreram em solo 
americano no século XVI entre seres humanos, imaginários e formas de vida, vindos de quatro 
continentes — América, Europa, África e Ásia. Quanto ao termo “hibridação”, aplicaremos às 
misturas que se desenvolvem dentro de uma mesma civilização ou de um mesmo conjunto 
histórico — a Europa cristã, a Mesoamérica — e entre tradições que, muitas vezes, coexistem há 
séculos (Grifos meus). 

Misturar, interpenetrar, fundir, colar, ligar, juntar, justapor, sobrepor, entremear, unir, cruzar, 
baralhar, mesclar, amalgamar, grudar, inventar, improvisar etc., estas são algumas palavras que 
se aplicam à mestiçagem. Por fim, ainda conforme Gruzinski (2001), nas Américas do século 
XVI, fragmentos115 de culturas indo-afro-europeias se mesclaram, se adaptaram umas às outras, 
se improvisaram, se deduziram, se inventaram, se aprenderam. Por isso, não é possível pensar 
em purezas culturais, mas sim em culturas mestiças e híbridas.  

Por sua vez, Canclini (2008, p. XXVII) diz que a palavra mestiçagem pode designar as fusões 
étnicas de um indivíduo ou de uma cultura: 

A mistura de colonizadores espanhóis e portugueses, depois de ingleses, com indígenas 
americanos, à qual se acrescentaram escravos trasladados da África, tornou a mestiçagem um 
processo fundacional nas sociedades do chamado Novo Mundo. [...] Mas a importante história 
de fusões entre uns e outros requer utilizar a noção de mestiçagem tanto no sentido biológico — 
produção de fenótipos a partir de cruzamentos genéticos — como cultural: mistura de hábitos, 
crenças e formas de pensamento europeus com os originários das sociedades americanas.  

Canclini (2008) também se refere às palavras hibridação e híbrido. Para ele, o último termo, 
recorrente na biologia, de sentido de “mistura genética”, pode ser aplicado à cultura no sentido 
de “misturas culturais”, ou seja, uma cultura que se origina da mescla de várias outras culturas. 
Já por hibridação ele entende “os processos socioculturais nos quais estruturas ou práticas 
discretas, que existiam de forma separada, se combinam para gerar novas estruturas, objetos ou 
práticas” (CANCLINI, 2008, p. XIX). Além disso, para o mesmo autor, pode-se ainda tratar a 
hibridação como um termo de tradução entre mestiçagem, sincretismo, fusão e os outros 
vocábulos empregados para designar misturas particulares. 

Tanto Gruzinski quanto Canclini referem-se às mestiçagens como misturas ocorridas no Novo 
Mundo, ou seja, nas Américas espanholas e portuguesa, entre diferentes indivíduos (etnias) e 
entre diferentes culturas: indígenas, africanas e europeias. Contudo, Gruzinski nos pede 
cuidado e atenção ao utilizarmos as palavras mestiçagem, hibridação e mistura, principalmente 
em caso de pressuposição de misturas e mestiçagem cultural, mestiçagem biológica e 
mestiçagem de crenças e ritos (sincretismo religioso). Sobre as misturas culturais ele pergunta: 
“[...] por intermédio de qual alquimia as culturas se misturam? Em que condições? Em que 
circunstâncias? Segundo quais modalidades? Em que ritmo?”.116 Ademais, para refletir sobre as 
não miscibilidades culturais, porque, de certo modo, nem todos os aspectos culturais são 
miscíveis, o historiador francês cita Claude Lévi-Strauss: “Entre duas culturas, entre duas 
espécies vivas tão vizinhas quanto se queira imaginar, há sempre uma distância diferencial, e 
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[...] essa distância diferencial não pode ser superada”. Já, segundo ele, a mestiçagem biológica 
pressupõe a existência de grupos humanos puros: “pressuposto constrangedor para todos os 
que tentam se livrar da noção de raça”.117 Além do mais, Gruzinski diz que as relações entre 
mestiçagem biológica e mestiçagem cultural são pouco claras: “[...] Ao pormos o assunto nesses 
termos, eliminamos a questão das relações entre o biológico e o cultural com o social e o 
político”.118 Por fim, em relação ao termo sincretismo, ele se pergunta: “É realmente possível 
propor categorias globais se ‘cada caso é único’?”119 Em resposta, ele dá o exemplo do Tambor 
de Mina, culto afro-brasileiro que é realizado na Casa da Mina, em São Luís do Maranhão, que 
“apresenta sincretismos que podem ser analisados em termos de paralel ismo, mas também, às 
vezes, em termos de convergência”.120   

Pelo exposto, dentre as representações de Cobra Norato encontra-se a de um mestiço (imagem 
30). Ele parece ter vindo à luz a partir da confluência das três principais etnias que dão origem 
aos brasileiros: o índio, o europeu e o africano. Contudo, ele carrega também traços étnicos 
orientais. A sua iconografia sugere isso: a) quase a totalidade do seu corpo é composta por 
madeira; b) as mãos, os pés, o pescoço e o peito do boneco são recobertos por uma tinta de cor 
quase que esbranquiçada, mas ela não é branca; c) os seus cabelos, castanhos escuros, denotam 
uma aparência crespa; d) no seu rosto, notam-se olhos pretos estilizados, de tipo oriental, com 
pálpebras esverdeadas (alusão aos olhos verdes europeus?), bochechas, bocas avermelhadas e, 
barbas de um tom verde claro; e) finalmente, o pescoço é ornamentado por um colar, tipo 
indígena, de madeirinhas verticais marrons. 

Assim é constituída a ideia de criação estética deste Cobra Norato, por Álvaro Apocalypse � 
pelo que este boneco/personagem aparenta fisicamente �, parece ser a de um indo-afro-
asiático-europeu, resultante da mestiçagem étnica entre um indígena e  indivíduos oriundos da 
Europa, da África ou da Ásia. Logo, no espaço teatral do Giramundo, e também na concepção 
criativa de Raul Bopp, este personagem nasce nas terras de um “sem-fim” da selva brasileira e 
deseja alcançar o “progresso” e a “civilização”, representada pela cidade do Belém do Pará.  

  
Imagens	30	a	33:	Cobra	Norato	mestiço	(balcão),	Cobra	Norato	índio	(balcão),	Cobra	Norato	híbrido	—	meio	gente	
e	meio	cobra	(balcão),	Cobra	Norato	índio	com	cachimbo	(detalhe	do	rosto).121		

Já a próxima figura do Cobra Norato se dá pela aproximação de sua iconografia com a de um 
índio brasileiro, como pode ser visto na imagem 31. Como signos predominantes deste 
boneco/personagem indígena, tem-se: a língua, a vestimenta e o sistema de crenças religiosas. 
Dessa forma, artisticamente, ocorre que a língua falada do Cobra Norato índio, por causa das 
múltiplas misturas linguísticas e também por motivo da imposição do idioma de Portugal, é o 
português. Porém, como notado nas páginas do poema de Raul Bopp e na “antropofagização” 
textual de Álvaro Apocalypse, o português deste índio é repleto de nhengatus e de expressões 
tupi-guaranis, e apresenta um leve sotaque mineiro, que os ouvidos mais atentos podem reparar 
quando escutam a trilha sonora da peça. Quanto a sua indumentária, é constituída de figuras 
geométricas pintadas de cores marrons, brancas e negras, baseadas nas cerâmicas carajás, os 
licocós. Ademais, as suas mãos e os seus pés são recobertos por tiras de barbantes de algodão. 
Além disso, os brincos são constituídos de penas brancas e azuis — como a arte plumária 
indígena amazonense — e, também sementes vegetais vermelhas, amarelas e rosas, colorem as 
suas orelhas. Logo, um pequeno colar de madeirinhas marrons ornamenta o seu pescoço. 



	 248 

Diferentemente do Cobra Norato mestiço, seu cabelo é constituído de uma massa de tinta 
compacta e negra, fato que parece aproximar ainda mais a sua iconografia à de um índio da 
Amazônia brasileira. Entretanto, a exceção fica por conta da cor de sua pele, que é branca. Para 
Martins (2009, entrevista) “o Cobra Norato é um índio: mesmo como branco continua com cara 
de índio, mas pintado de branco. Só mudamos o cabelo”. Seria este embranquecimento do 
Cobra Norato índio do Giramundo inspirado no embranquecimento do indígena Macunaíma, 
de Mário de Andrade?   

Aliás, uma das várias características comuns entre o Cobra Norato e o Macunaíma é que ambos 
se transformam, mas em situações distintas, em moços bonitos, ou seja, se “embranquecem”, 
“europeizando-se”. O primeiro abandona o corpo de cobra e se transfigura em gente para 
participar de uma festança: “A festa parece animada, compadre. – Vamos virar gente pra 
entrar? – Então vamos”. (BOPP, 2009, p. 35).   

 Entretanto, o moço bonito representado pelo Giramundo, que participa da cena da festança, 
não é o Cobra Norato índio, mas sim o Cobra Norato mestiço. 

Finalmente, quanto à religião do Cobra Norato índio, atentamos que ela é recheada de danças e 
de crendices e, também, de superstições, de garrafadas e de medicina popular, como descrito na 
passagem seguinte:  

COBRA NORATO: Ai pai-do-mato / Quem me quebrou com mau olhado e virou o meu rasto 
no chão? [...] Deixei minha sombra para o Bicho-do-Fundo / Só por causa da filha da rainha 
Luzia. Levei puçanga de cheiro e casca de tinhorão / fanfan com folhas de trevo e raiz de 
macura-caa / Mas nada deu certo... Ando com uma jurumenha122 [...] Tajá da folha comprida 
não pia perto de mim. [...] Tajá que traz mau agoiro não pia perto de mim. (APOCALYPSE, 
197?. p. 06, 19, 39 e 40). 

Outra possibilidade de análise cultural do Cobra Norato do grupo mineiro, excedendo a sua 
forma primária de um réptil — também baseada na cerâmica carajá (imagens 1 e 3) —, é a de 
um boneco/personagem híbrido: corpo de gente (de índio), rabo de cobra (imagem 32).  

Já na história do Cobra Norato, contada, dentre outros, por Câmara Cascudo (2002), a qual se 
baseou Raul Bopp para a escrita do seu livro � que, por sua vez, é baseado na encenação de 
Apocalypse �, pressupõe-se que ele seja um homem encantado em cobra (que à noite se 
transforma em um homem bonito para participar de bailes), filho de uma Boiúna (espécie de 
boto),123 com uma Cunhã, índia amazonense. Desse modo, o duplo nome do herói, Cobra e 
Norato (ou Honorato), indicaria a sua origem híbrida: a de um animal e a de um ser humano. 
Percebe-se aí uma espécie de “mestiçagem biológica”, conforme definição de Canclini (2008), 
um cruzamento genético entre um boto e uma índia que gera um terceiro produto, uma cobra. 
O curioso é que reza o conto, narrado por Câmara Cascudo (2000), que o boto, um golfinho do 
Amazonas, seduz as moças ribeirinhas, sendo pai de todos os filhos de pais desconhecidos. 
Além disso, nas primeiras horas da noite, o boto transforma-se “num bonito rapaz, alto, 
branco, forte, grande dançador e bebedor, e aparece nos bailes, namora, conversa, frequenta 
reuniões e comparece fielmente aos encontros femininos”.124 Depois, antes de amanhecer, ele 
volta para água e se transforma novamente em boto. Pelo visto, o Cobra Norato, tanto o de Raul 
Bopp quanto o do Giramundo, além das heranças genéticas, também herdara do seu pai alguns 
costumes e práticas. 

Entrementes, o Cobra Norato boppiano não é branco, nem negro e muito menos mestiço. É um 
ser híbrido de nascença. Então, possivelmente, essa seria a imagem disparadora da qual 
Apocalypse partiu para a construção do seu Cobra Norato híbrido. Enfim, tal como um 
centauro125 da mitologia grega — guardadas as diferenças simbólicas, temporais e espaciais —, o 
Cobra Norato híbrido do Giramundo, mistura do Cobra Norato índio, com uma serpente 
amazônica, também é um guerreiro que, atravessa ventanias, tempestades e pororocas, em 
busca do seu principal objetivo: a Filha da Rainha Luzia.  
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Considerações finais 

Este artigo é um recorte do segundo capítulo − Cobra Norato e o Brasil representados sob a 
ótica do Giramundo − da minha dissertação Representações Culturais no Giramundo Teatro de 
Bonecos: um olhar de brincante sobre os textos, personagens e trilhas sonoras de Um Baú de 
Fundo Fundo, Cobra Norato e Os Orixás, defendida junto ao Programa de Pós-graduação em 
Teatro da Universidade do Estado de Santa Catarina em 2010. Neste capítulo exploro com 
maior detalhamento e profundidade as iconografias e iconologias tanto do Cobra Norato 
quanto da Cobra Grande, do Boto e do Saci Pererê. Além de realizar estudos iconográficos de 
outros bonecos/personagens relevantes para a encenação giramundiana, tal como o Tatu-de-
bunda-seca. Além disso, os conceitos mestiçagem, hibridação e híbrido estão melhor 
articulados com os pensamentos de Serge Gruzinski (2001) e Néstor Garcia Canclini (2008). 
Por fim, as categorias de representação e culturas (no plural), abordadas, respectivamente, a 
partir de Roger Chartier (2002) e Márcia de Paiva & Maria Ester Moreira (1996), dentre outros, 
foram desenvolvidas no primeiro capítulo e são fundamentais para a compreensão do escopo 
teórico do trabalho. 
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Literatura,  representação e resistência:  estratégias de 
narrativas como meio de colonização e descolonização 

Miguel Nenevé  
Simone De Souza Lima 

Apresentação  

A literatura produzida como forma de resistência ou para apoiar o espírito de resistência move 
e comove leitores e estudiosos. Neste caso, na Amazônia, não queremos dizer que o termo 
resistência significa manifestos ou tratados teóricos que chamam as pessoas para a revolução, 
mas mais do que isso, nos referimos à literatura de resistência como colonização e globalização. 
A literatura que faz de tudo para respirar numa atmosfera poluída por propaganda de fora, por 
colonização mesmo, que sugere que na Amazônia não se pode pensar, que nesta região não se 
escreve e não se produz conhecimento. Reconhecer e estudar esta literatura em meio a uma 
colonização epistemológica que procura dissuadir-nos de que só o conhecimento produzido 
fora deve ser reconhecido, já é uma forma de resistência. 

Barbara Harlow em seu livro Resistance Literature cita a famosa declaração de Amilcar Cabral, 
que a “literatura é mais poderosa do que muitos canhões.” O termo “Literatura de resistência” 
usado por Harlow foi emprestado do escritor palestino Ghassan Kanafani para analisar 
literaturas do “Terceiro Mundo” e suas narrativas de transgressão em relação à raça, gênero e 
classe, a fim de produzir um contra-discurso ao discurso colonizador. Representação e 
resistência, na realidade, formam uma arena muito grande dentro da qual exploramos e 
discutimos literaturas que sugerem temas de colonização e descolonização, formas de subversão 
do centro controlador e imperial. Literaturas que oferecem um contra-discurso a uma visão 
colonizadora e estereotipada da região foram exploradas neste simpósio. Portanto, oferecemos 
nesta sessão, debates sobre textos escritos ou não escritos, como peças de literatura oral que 
ocupam um espaço social importante e desempenham papel fundamental para a 
descolonização. Um texto interessante, produzido por Larissa Gotti discute a literatura de 
surdos como uma literatura de resistência. A valorização da literatura produzida por surdos 
ajudará a questionar representações que se fazem dos surdos, irá de certa forma descolonizar o 
conceito de que “eles” não possuem literatura. Neste sentido, oferecemos estudos que revelam a 
relação da literatura com colonialismo e descolonização, estudos sobre a Amazônia, bem como 
textos canônicos europeus, norte-americanos e sul-americanos que são importantes para a 
formação deste Simpósio. Assim, por exemplo, discutem-se obras como Coronel de Barranco de 
Claudio Araujo Lima, uma obra que de certa forma convida o leitor a revisitar a história e rever 
a relação seringalista-seringueiro na Amazônia. Quando se discute a representação do 
“monstro” na literatura de massa, promove-se também uma discussão sobre a visão do que é 
monstro, ser estranho ou “unheimlich” que causa medo, que deve ser evitado. Do mesmo 
modo, quando os autores Amilton Jose Freire de Queiroz e Ezilda Maciel da Silva oferecem 
discussões sobre as obras do escritor amazonense Milton Hatoum, também propõem uma re-
imaginação da Amazônia. Um estudo sobre a comunidade Nazaré, no Baixo Madeira, mostra 
muito bem como se dá a descolonização ou decolonização. Pessoas despertam para o valor da 
comunidade, para a necessidade de voltar ao seu passado, a sua cultura e a seus valores. É o que 
promove o grupo “Minhas Raízes” ao formar músicos na comunidade, ao voltar à cultura da 
Amazônia, ao propagar a sua produção poética para outras partes do Brasil. Com certeza, isso 
influencia a autoestima das pessoas e a valorização da sua produção. Como a Amazônia é 
representada por textos escritos fora ou dentro dela? Como o “sul” (aqui nos referimos aos 
países da América do Sul) é representado em relação ao grande “Norte” (países da América do 
Norte)?  Baseados em Edward Said acreditamos que a representação cultural que se faz do outro 
é uma forma de controlar o que as sociedades imperiais produzem. Como já foi dito, um 
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contra-discurso a este discurso colonizador é algo que também nos interessa discutir. Um 
exemplo de texto que oferece reflexão sobre a representação da Amazônia por estrangeiros é o 
artigo de Glidia de Andrade Tojal e Humberto de Freitas Espeleta que comentam sobre o 
contato do missionário e antropólogo Constant Tastevin, um francês nascido em 1880, com a 
Amazônia, chegando a residir em Tefé por uns vinte anos (como missionário da Congregação 
do Espírito Santo). Estes relatos de contato com a Amazônia, questões de literatura oral, 
literatura indígena, de gênero e toda a intersecção da literatura com colonialismo e pós-
colonialismo estão incluídas nas discussões de representação e resistência. Os processos 
diaspóricos haitianos nas fronteiras amazônicas têm mudado de certa forma a “paisagem” das 
discussões sobre a Amazônia.   Como argumentam autores como Ramon Grosfoguel e Anibal 
Quijano, as relações de colonialidade nas esferas econômicas e políticas não findaram, vivemos 
num estado de colonialidade, principalmente na Amazônia. Além disso, questões de 
deslocamentos devem receber atenção dos pesquisadores. O Acre, por exemplo, é uma fronteira 
pela qual muitos haitianos chegam à Amazônia. Isso não pode ser ignorado por estudiosos da 
Amazônia. Esperamos que os textos deste simpósio ajudem a promover boa discussão no meio 
acadêmico, na Amazônia e assim incentivem a prática de questionamentos às “verdades” 
estabelecidas sobre a região.   
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As representações l inguístico-culturais da comunidade surda 
na narrativa adaptada Adão e Eva 

Larissa Gotti PISSINATTI126  

Introdução  

As produções literárias da comunidade surda surgiram no Brasil na década de 90. As primeiras 
produções ocorreram em 1999, quando Nelson Pimenta produziu um vídeo com poemas e 
histórias infantis traduzidas em Língua de Sinais. Naquela época, o reconhecimento da LIBRAS 
não havia acontecido no Brasil. Somente em 2002 a comunidade surda foi reconhecida como 
usuária da Língua Brasileira de Sinais, por meio da lei n. 10.436. Tal reconhecimento foi um dos 
fatores que favoreceu um movimento, por parte da própria comunidade surda, através da 
tradução de obras literárias e da criação de uma literatura infanto-juvenil, contribuindo para 
que os surdos passassem a ter maior acesso à cultura. A criação de histórias que trazem as 
vivências e experiências do “sujeito surdo” inserido numa comunidade majoritariamente 
ouvinte revela, nas produções literárias, aspectos linguístico-culturais da comunidade surda.   

Fazendo uma breve pesquisa nas redes sociais, não é difícil perceber que, a partir do ano 2000, 
as traduções, traduções adaptadas, biografias e criações literárias elaboradas pela comunidade 
surda aumentaram, trazendo para esta comunidade um “lócus literário” que antes não existia.  

As primeiras pesquisas sobre literatura surda tiveram início por volta do ano 2000 com a 
pesquisadora Lodenir Karnopp, que descreve a literatura surda como um espaço onde acontece 
a expressão de experiências visuais por meio de criações, traduções ou traduções adaptadas de 
contos infantis (KARNOPP, 2010). Os espaços de produções surdas ininiciaram em Federações, 
Associações e escolas de surdos que possibilitam a esta comunidade um encontro linguístico. A 
literatura possibilitou aos surdos, dentro destes espaços, uma representação de si, por meio da 
revelação de seus desejos, vivências; assim, a produção surda é motivada por práticas sociais e 
linguagem, ligadas aos aspectos cultural, ideológico, histórico e social (KARNOPP, 2010). 

A literatura surda leva esta denominação por ser criada, traduzida ou adaptada tendo como 
público alvo a comunidade surda, porém não se restringe somente a este público, como diz 
Mourão (2010), ator e pesquisador surdo: 

não há um conceito definidor de “literatura surda”.  Quando nos referimos a literatura surda 
nos colocamos frente às representações discursivas dos surdos, pois “a literatura surda traz 
histórias de comunidades surdas, e essas histórias não interessam só para elas, mas para 
comunidades ouvintes, por meio da participação de sujeitos surdos e ouvintes. (MOURÃO, 
2010, p.71)  

As narrativas presentes na literatura surda aproximam histórias de vida, identidades surdas e a 
importância da Língua de Sinais (KARNOPP, 2010), de forma que as experiências de vida do 
surdo, usuário de LIBRAS, sejam traduzidas em experiências visuais. Nessa perspectiva, 
teremos como objeto de análise a narrativa Adão e Eva, em sua versão adaptada por Lodenir 
Karnopp e Fabiano Rosa (2011), com ilustrações de Maristela Alano.  

Apresentaremos, a partir dos estudos pós-coloniais e da topoanálise, as representações 
linguístico-culturais da comunidade surda reveladas nessa narrativa. A literatura pós-colonial 
contribui para compreendermos onde se situa essa modalidade de narrativa nos estudos 
literários da contemporaneidade, e a topoanálise nos auxilia na análise de alguns elementos 
estruturais da narrativa. 
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1. A tradução adaptada na Literatura Surda 

Na literatura surda existem três tipos de narrativas infantis: (i) as traduzidas do português para 
a LIBRAS; (ii) as traduções adaptadas, que nem sempre possuem versão em LIBRAS; e (iii) as 
criações, que trazem as versões em LIBRAS e em língua portuguesa. A narrativa Adão e Eva é 
uma adaptação da história cristã da criação que conhecemos.  

Conforme Bassnett (2003), a tradução em geral é compreendida como um processo mecânico 
de transferência de uma língua fonte para uma língua alvo feito por alguém com competência 
nas duas línguas. Mas hoje, dada a grande mobilidade linguística entre os povos, o processo de 
tradução não é somente uma negociação de línguas, mas uma negociação cultural. 

Os estudos pós-coloniais da tradução concebem “o intercâmbio linguístico como 
essencialmente dialógico, um processo que ocorre num espaço que não pertence nem ao ponto 
de partida nem ao ponto de chegada” (BASSNETT, 2003, p.10). Dessa forma, a tradução, ao 
trazer traços culturais, empenha-se num processo criativo; a tradução passa a se constituir 
como “um ato arriscado, potencialmente subversivo e sempre carregado de significados” 
(BASSNETT, 2003, p.14). O pensamento de Bassnet é compatível com a ideia de Bhabha 
(1998). Para ele no processo de tradução, revelam-se “posições de transferência e sentido, 
apresentando os lugares enunciativos nos quais o poder social é confrontado numa relação 
agonística” (BHABHA, 1998, p.55). Portanto, a tradução não é um exercício meramente 
mecânico, mas uma atitude de resistência cultural, onde encontramos as relações de poder 
presentes nas diferentes línguas envolvidas. 

 A tradução adaptada para a literatura surda pode apresentar uma forma de “deslocamento” do 
colonialismo linguístico vivido pela comunidade surda com relação à comunidade ouvinte. A 
literatura surda, na sua forma de tradução adaptada, pode funcionar como uma forma de 
resistência e descolonização linguística, no que diz respeito às línguas orais, ou apresentar uma 
possibilidade diferente de perceber a criação do mundo. 

2.   Adão e Eva :  topoanálise e estudos pós-coloniais 

A obra Adão e Eva (KARNOPP e ROSA, 2011), não possui versão em LIBRAS. A história é uma 
adaptação do mito da criação cristã e traz a perspectiva da criação do mundo a partir da Língua 
de Sinais. Veremos que nessa narrativa a espacialização é objetiva e o “gradiente sensorial” 
(BORGES FILHO, 2007) que mais se destaca na narrativa é a visão. A visão é o sentido pelo 
qual o ser humano entra em contato com o mundo e o sentido pelo qual o surdo escuta o 
mundo.  

Como dissemos, a visão é o gradiente sensorial mais valorizado pelo narrador na tradução e isto 
fica evidente já na primeira página da obra em estudo, onde encontramos o “sinal 
identificatório” dos personagens principais Adão e Eva.  

Um dos aspectos que diferencia a comunidade surda da comunidade ouvinte é o “sinal 
identificatório” que é sempre dado por um surdo e representa uma característica física ou 
comportamental da pessoa: é o que marca a pessoa visualmente.  Sempre que se referir a esta 
pessoa, o surdo não digitalizará o nome, mas articulará o sinal identificatório, representação 
visual da pessoa para as comunidades surda e ouvinte usuárias da LIBRAS. 

Na composição espacial do ambiente da narrativa, há ênfase no uso da língua de sinais e, 
portanto, na visão, como principal gradiente sensorial, já que a língua de sinais se constitui em 
modalidade viso-espacial. Na narrativa, Deus fala em sinais e os personagens protagonistas, 
Adão e Eva, são introduzidos, fazendo uso dos sinais e comunicando-se em LIBRAS com os 
animais do paraíso. Por se tratar de uma língua visual, as mãos constituem um elemento 
corporal muito significativo para a comunidade surda, pois é por meio delas que conseguem se 
comunicar e compreender o mundo. 
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Através do uso das mãos, na narrativa Adão e Eva, há uma marcação simbólica, relacional e 
identitária da comunidade surda que a diferencia de outras identidades, (neste caso, a 
identidade ouvinte): o uso da LIBRAS. O fato dos surdos fazerem uso das mãos e terem uma 
língua visual faz destes aspectos um artefato cultural que insere a identidade num circuito 
cultural. Isto significa dizer que a identidade está inserida também no campo da representação, 
onde ocorrem práticas simbólicas através das quais significados são produzidos. Os artefatos 
culturais apresentados na adaptação cultural promovem a identificação cultural. Isto significa 
que a identidade apresentada está no “campo da representação e esta inclui prática de 
significação e sistemas simbólicos por meio dos quais significados são produzidos” 
(WOORDWARD, 2012, p.17). Assim, ao apresentar a origem das línguas de sinais na narrativa, 
Deus é representado na posição de usuário da Língua de Sinais. 

A narrativa inicia com a representação de Deus fazendo uso da Língua de Sinais durante a 
criação do mundo: “No início de todas as coisas, Deus criou os céus e a Terra” (KARNOPP e 
ROSA, 2011). Neste espaço criado pelo narrador encontramos alguns deslocamentos ou 
percursos espaciais: o primeiro deles é o momento criacional, quando Deus faz uso da língua de 
sinais.  

Stuart Hall (2011) diz que “o sujeito sempre fala a partir de locais objetivos que ocupam entre o 
mundo social e cultural” (HALL, 2011, p.12). Ao representar Deus como usuário da Língua de 
Sinais, produz-se, por meio da literatura, a problematização ou questionamento sobre a 
diferença cultural dos utentes da LIBRAS em relação ao ouvintes que, por séculos, nos espaços 
educativos,  os proibiram de fazer uso dos sinais, colocando a língua de sinais numa posição de 
inferioridade em relação às línguas orais. Assim, ao representar Deus como usuário da Língua 
de Sinais, o surdo se desloca linguisticamente para uma posição de poder. O espaço 
representado pelo narrador facilita esta visão, pois Deus cria o mundo fazendo uso da língua de 
sinais ao invés de uma língua oral. 

Conforme Woordward (2012), a representação é uma forma de atribuir sentido a literatura 
surda. Por meio das narrativas adaptadas, apresenta-se um espaço de identificação da 
comunidade surda, que se distingue linguisticamente da comunidade ouvinte. Por ser uma 
literatura emergente e trazer em suas narrativas aspectos linguístico-culturais dos surdos, a 
literatura surda pode ser considerada um texto pós-colonial, já que, conforme Bhabha (1998), 
“no texto pós-colonial, o problema da identidade retoma como um questionamento persistente 
do enquadramento, do espaço de representação, onde a imagem (...) é confrontada por sua 
diferença, seu Outro” (BHABHA, 1998, p.71). 

A identidade aqui não é entendida numa visão psicanalítica, mas na visão de Hall (2011) e Silva 
(2012), como uma marcação de diferenças estabelecidas por meio das representações culturais 
que podem ser instituídas por meio dos atos da fala, tendo como resultado uma produção 
simbólica; assim, a identidade torna-se um enunciado que promove uma identificação cultural 
consigo mesmo e com o outro (SILVA, 2012).  

A instituição da diferença da fala é visível no trecho em que Adão, criado por um Deus usuário 
de sinais, também faz uso da língua de sinais, tentando se comunicar com uma onça. O animal 
fica confuso, sem entender Adão. Como mostra o texto: “Adão tentou se comunicar com a 
onça, mas ela só rugia” (KARNOPP e ROSA, 2011, p.12).  

A valorização dos aspectos visuais na cultura surda é outro elemento apresentado com 
frequência na narrativa através dos personagens. Por exemplo, quando os animais não 
compreendem os sinais usados por Adão mostram-se confusos, etc. Na literatura surda a 
valorização da língua de sinais e suas propriedades são destacadas nos contrastes apresentados 
na narrativa: a perplexidade e a resposta da onça que ruge, ao encontrar Adão, representa o 
ouvinte ao encontrar um surdo, o sentimento de confusão e incompreensão ao se deparar com 
um sujeito que faz uso da língua de sinais de modalidade visuoespacial. Assim, a tradução 
adaptada pode ser uma forma de deslocamento da relação colonial linguística entre o surdo e o 
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ouvinte, já que na adaptação, o surdo afirma e chama a atenção para suas diferenças linguístico-
culturais. Como diz Bhabha (1998), é na afirmação das diferenças: 

onde se revela a autoridade cultural como conhecimento de uma verdade referencial no 
momento da enunciação que produz a identificação cultural, uma articulação de novas 
exigências, estratégias culturais e significados (BHABHA, 1998, p.64). 

A apresentação das diferenças linguístico-culturais na narrativa adaptada da literatura surda é a 
enunciação que pode ser geradora da identificação cultural por parte dos utentes da LIBRAS e 
pode inspirar os leitores a articular novos significados e exigências em relação à comunidade 
surda, à língua de sinais e/ou às pessoas ouvintes e suas posturas ante as pessoas surdas.  

A solidão e o sentimento de minoria linguística vêm na forma de um segundo deslocamento na 
narrativa, no momento em que Adão, muito triste, se senta aos pés de uma árvore. Deus se 
comove com sua tristeza e cria Eva a fim de minorar a tristeza e despertar novamente a alegria 
em Adão. Deus cria Eva também como usuária de sinais. Este momento da história é um 
terceiro percurso espacial.  

 A narrativa apresenta neste percurso espacial outro aspecto de marcação cultural da 
comunidade surda: o toque no ombro. “Adão estava sentado, e de repente alguém tocou seu 
ombro” (KARNOPP e ROSA, 2011, p.17). O aceno de mão, assim como um leve toque no 
ombro é uma marca comportamental da comunidade surda para chamar a atenção do outro 
com quem se quer iniciar um discurso.  

  Outro elemento linguístico-cultural revelado no texto é a expressão “calma”. Eva percebe que 
Adão está assustado e sinaliza: “Calma, sou Eva!”. O sinal de calma é uma expressão idiomática 
na comunidade surda, não apenas uma expressão imperativa. Em outras elaborações literárias 
surdas, como por exemplo, Piadas em LIBRAS, produzidas e gravadas pela Federação Nacional 
de Educação e Integração dos Surdos – FENEIS, por instrutores surdos, como em Árvore Surda 
e também na Coleção Educação de Surdos: Contando histórias em LIBRAS, na história traduzida 
Curupira, publicada pelo MEC (Ministério da Educação e Cultura), observamos esta mesma 
expressão “calma”, não como um imperativo, mas uma expressão presente nos discursos dos 
surdos utentes de LIBRAS. 

O texto diz que “Estavam felizes no Paraíso e começaram a criar sinais para todas as coisas que 
viam. Do encontro de Adão e Eva, surgiu a Língua de Sinais do Paraíso (LSP)” (KARNOPP e 
ROSA, 2011, p.19). Os sinais são criados em comunidade, por usuários surdos, revelando outro 
elemento linguístico-cultural. Aqui é possível deduzir que Adão e Eva são surdos e dão início à 
Língua de Sinais do Paraíso; isto só acontece com a chegada de Eva, não há uma 
institucionalização dos sinais de forma isolada e solitária, mas em comunidade.  

A criação da LSP também revela a não universalidade da Língua de Sinais, já que cada país tem 
sua própria língua de sinais daí o nome LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais); LSF (Língua de 
Sinais Francesa), etc.  

Enquanto vivia sozinho no paraíso, Adão não criou sinais, apenas fazia uso de sinais; somente 
com a criação de Eva, e juntos, passaram a criar sinais, revelando esta ação como um elemento 
cultural dos usuários dessa língua. 

Em vários momentos da história há ênfase na fala de Deus como alguém que sinaliza. Outro 
elemento linguístico-cultural é revelado: Deus faz uso da dêixis (apontação dos objetos do 
discurso) para mostrar a árvore proibida. 

Deus apareceu e sinalizou: - Meus filhos amados! Vejo que vocês estão felizes um com o outro! 
Vocês têm todas essas belezas para usufruir! Mas prestem atenção àquela árvore que tem uma 
fruta vermelha, localizada bem no centro do Paraíso: daquela árvore vocês não podem comer! 
(KARNOPP e ROSA, 2011, p.20).  
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O uso da dêixis por Deus é apresentado no texto escrito com os pronomes “aquele” e “daquela”, 
mas, na sinalização, estes pronomes, conforme o contexto são sinalizados na forma de dêixis 
(apontação). Conforme Quadros e Karnopp (2004), o uso dos pronomes nas línguas de sinais 
tem uma função dêitica. A dêixis é originada na noção de referência gestual, ou seja, na 
identificação do referente pelo significado de algum gesto corporal que se apresenta como uma 
apontação, localização de referência e faz uso do espaço. 

A enunciação do 3º espaço e do hibridismo (BHABHA, 1998), ocorre na última cena da 
história, que é também o quarto percurso espacial ou deslocamento; “ao comerem o fruto 
proibido, Adão e Eva se percebem nus e “impedidos de usarem as mãos para sinalizarem, foram 
obrigados a usar a fala!” (KARNOPP e ROSA, 2011, p.26).  

Nesta parte da narrativa, temos a inversão da ideia do pecado original da tradução adaptada. 
Aqui, o percurso espacial estabelece uma fronteira, onde encontramos o fim do uso dos sinais e 
o início do uso da língua oral, portanto uma fronteira entre línguas, e podemos ter uma nova 
visão enunciada pelo narrador, onde o pecado original se origina da língua falada. Tal fato nos 
remete à história da educação dos surdos quando, em 1880, no Congresso de Milão, proibiu-se 
o uso da Língua de Sinais. Somente em 2002, no Brasil, a Língua Brasileira de Sinais ganhou 
reconhecimento como língua da comunidade surda. Até então, era vista apenas como 
linguagem gestual usada como recurso na educação dos surdos. 

No texto Adão e Eva, a língua de sinais foi a língua criada por Deus e a língua oral começou em 
razão de um pecado cometido, invertendo a ideia de que a língua de sinais não tem valor. Neste 
percurso narrativo, onde Deus criou o mundo em língua de sinais e Adão e Eva passaram a falar 
em razão do pecado cometido, temos a hibridização que dá origem à ideia de ameaça à 
autoridade colonial no sentido linguístico.  

A tradução adaptada Adão e Eva, na literatura surda, pode se configurar como um texto de 
contestação do discurso dominante, no qual, a autoridade do colonizador linguístico, no caso, o 
ouvinte, é subvertida por meio da ironia do colonizado: Deus cria o mundo usando sinais e a 
língua oral começou a partir do pecado original. Na narrativa, as diferenças culturais são 
reveladas, produzindo um terceiro espaço e promovendo, assim, a possibilidade de 
questionamento. (BHABHA, 1998) 

Há neste terceiro espaço ou entre-lugar, em que se revelam as diferenças linguístico-culturais, 
uma forma de deslocamento da relação colonial linguística entre ouvinte e surdo, e aí também 
são reveladas as relações de poder entre as duas línguas (línguas orais e línguas de sinais). 
Assim, a tradução torna-se um espaço de “abertura de outro lugar cultural e político de 
enfrentamento” (BHABHA, 1998 p.62).  

Esse processo de enunciação cultural por meio da tradução adaptada na literatura surda conduz 
à construção de um discurso de resistência à realidade social que traz à reflexão as diferenças 
culturais, em que os enunciados culturais são também reconhecidos como sistemas de 
identificação que, por sua vez, produzem campos de forças. Dessa forma, a narrativa adaptada 
surda se torna um elemento de identificação cultural e um terceiro-espaço ou entre-lugar 
Bhabha (1998). Em algumas narrativas adaptadas da literatura surda, há um enfrentamento, um 
questionamento da colonização linguística enfrentada pela comunidade surda; há uma 
enunciação de uma nova perspectiva em perceber a diferença. 

Ao problematizar a diferença, a narrativa adaptada, na literatura surda, pode expressar o desejo 
de legitimar sua comunidade linguística. Isto é evidente nos artefatos culturais que são 
apresentados na narrativa como elementos de enunciação da diferença linguístico-cultural, 
articulando, assim, novas exigências e seus significados em conceber a criação. Esta forma de 
enunciar na literatura questiona e gera um entre-lugar através da percepção dos ícones culturais 
que vêm relocados em nome de uma tradição cultural.  
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Considerações  

A partir dos pressupostos teóricos de Bhabha (1998), Hall (2011), Silva (2012) e Woodward 
(2012), constata-se nos estudos pós-coloniais, que a narrativa adaptada à literatura surda, ao 
revelar as diferenças culturais do povo surdo, se torna um espaço de apropriação linguística. O 
texto escrito faz uso da língua portuguesa, entretanto, apresenta valores linguístico-culturais de 
uma comunidade usuária de uma língua com modalidade visuoespacial (LIBRAS), 
expressando, por meio da narrativa literária, aspectos de sua cultura e sua forma diferente de 
perceber e compreender a existência.  Tudo isso é também visível nas imagens que ilustram a 
obra. 

Tendo em vista os aspectos que foram evidenciados na narrativa adaptada Adão e Eva 
(KARNOPP e ROSA, 2011), podemos considerar que há grande valorização dos elementos 
visuais como gradiente sensorial em razão do valor da visão para a comunidade surda. 
Identificamos, por meio de uma abordagem topoanalítica, elementos estruturantes do texto, 
como os personagens e a constituição do ambiente. Verificamos os vários elementos 
linguísticos da comunidade surda na constituição do ambiente e na caracterização dos 
personagens: expressão não-manual sempre presente em todos os personagens, uso da dêixis, 
uso dos sinais, expressões culturais da comunidade como “calma” e o uso de um leve “toque” 
para chamar a atenção de Adão, vivência em comunidade, confirmando que esta narrativa 
adaptada da literatura surda, apresenta-se como local de manifestação das vivências e valores de 
uma comunidade linguisticamente diferente, engendrando a literatura surda não só como um 
espaço de construção literária, mas de identificação e expressão de sua língua e de seus valores 
culturais. 
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Tastevin e o lendário amazônico: a lenda da Boiaçú, um breve 
retoque sobre a sinuosidade dos rios amazônicos.   

 Glidia de Andrade Tojal127 
Humberto de Freitas Espeleta128 

Introdução 

O missionário Constant Tastevin nasceu em 1880, em uma pequena cidade no interior da 
França chamada Bretanha. Como dados essenciais de seu perfil de missionário e antropólogo, 
Tastevin, concluiu seu doutorado em filosofia em Roma, na Universidade Gregoriana (1903). 
Residiu de 1905 a 1926 em Tefé cidade amazonense, que então polarizava as relações étnicas e 
sociais regionais. Atuou como missionário da Congregação do Espírito Santo, onde terminou 
seu noviciado em 1900. Veio a falecer no ano de 1962, segundo MONTEIRO (2008, p. 14). 

Em dezembro de 1905, chega pela primeira vez à Amazônia, e com sua formação filológica 
começa a aprender Nheengatu, a língua geral. (FAULHABER, 2008, p. 10). Foi missionário na 
região entre os anos de 1906 a 1926. Na Primeira Guerra Mundial, Tastevin entrou para a 
artilharia francesa, o que lhe rendeu uma condecoração. De acordo com John M. Monteiro 
(2008, p. 14) “Tastevin, retorna à Amazônia somente em 1919, porque esteve na Guerra entre 
1914 e 1918. A partir daí se dedica a pesquisas arqueológicas”. O missionário Tastevin 
esforçava-se na catequese de índios que eram mais fáceis de serem convertidos ao cristianismo e 
inclinados a aceitarem os costumes da nossa sociedade. 

Ao procurar proteger e conhecer a cultura indígena, Tastevin colaborava com a política 
assimilacionista do Estado nacional brasileiro, que desde então já se configurava em termos da 
proteção paternalista, conforme afirma Priscila Faulhaber (FAULHABER, 2008, p. 07): 

“Sua inserção no campo antropológico o levava a distanciar-se das políticas de Estado no Brasil, 
uma vez que buscava apoio para o aprofundamento de suas pesquisas para melhor conhecer os 
índios com os quais interagia como missionário, mediante o contato com os etnólogos 
americanistas franceses. Através deles conseguiu subvenções do governo francês para realizar 
pesquisas, representando seu país na área científica”. 

Ainda citando Priscila Faulhaber tem-se a informação de que Constant Tastevin, durante sua 
ação missionária junto a Prefeitura Apostólica de Tefé (AM) visitou Cruzeiro do Sul (AC) pela 
primeira vez em setembro de 1911. Tendo retornado mais duas vezes, em 1913 e em 1914. Sua 
obra é composta de textos com profundas reflexões sobre a cultura indígena da Amazônia, 
daqueles anos do início do século XX.  

É de conhecimento científico através de bibliografia sobre a ação do missionário que ele partiu 
de Seabra – atual Tarauacá pelo rio Muru para visitar as aldeias dos índios kaxinawás. Suas 
viagens datam de janeiro de 1924 pelo Muru, de abril pelo Tarauacá e Jordão até suas 
cabeceiras. Na ocasião, procurava fazer um reconhecimento aprofundado de cada lugar, 
marcando todo tipo de diferença entre os índios, tanto físicas como culturais. A imagem desse 
etnógrafo é atualizada na memória dos próprios nativos com quem interagia. Constant 
Tastevin é lembrado pelos Cambeba, Miranha e Cocama do Médio Solimões, segundo 
Faulhaber (2008). 

Nada na cultura indígena passava despercebido ao olhar minucioso de Tastevin, especialmente 
no tocante ao recolhimento de depoimentos daquele povo até então isolado. O missionário se 
apossou de histórias riquíssimas, que com o passar do tempo podem ser transformadas em 
artigos. Destacaremos uma das mais fascinantes intitulada “A lenda da Boiaçú na Amazônia”. 

Segundo Michel Van Esbroeck:  
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Embora o artigo “A lenda da Boiaçú” na Amazônia seja pouco conhecido no Brasil, foi 
largamente citado por Claude Lévi-Strauss em sua obra O cru e o Cozido, Mitológicas (1991). 
Tastevin foi incentivado por Paul Rivet a coletar tais informações, bem com artefatos de cultura 
material, tais como aqueles aos quais se refere nesse artigo. O Missionário introduz observações 
interessantes, como a de que os relatos que chama “lendas” seriam semelhantes a “contos de 
fadas”. Deu alguns passos, ainda que incipientes, para a análise de tais lendas, após a 
apresentação de diferentes variantes, chegando no entanto a conclusões baseadas em concepções 
religiosas sobre o suposto caráter originário do modo de ser “primitivo”, visão relacionada ao 
querigma das representações dos povos da Amazônia, hoje passiveis de desconstrução e de 
crítica. (ESBROECK,1968, p.130-133). 

A lenda da Boiaçú na Amazônia 

Boiaçu, seu nome o diz, é a grande cobra, boia (cobra), açu (grande, grossa, enorme). Vive, 
como um peixe, no fundo das águas: de lá vem o nome de Boiaçu, Boyawasú, Mogyasú, dado a 
numerosos cursos de água e, sobretudo, a lagos na Amazônia. Quando a Boiaçu torna-se muito 
grande e o lago não a comporta mais, ela se move no fundo das águas como alguém que não 
está à vontade e quer mudar de lugar. Então a terra treme, os jacarés grunhem de terror, o lago 
se agita e transborda de todos os seus contornos. Logo, não encontrando mais lugar: sob a ação 
do tremor de terra, a barreira de aluvião que separa o lago do rio desmorona, e a enorme fera 
vai-se nas águas correntes: sua cabeça sobrepuja as ondas, seus olhos brilham como faróis 
vermelhos, as vagas se levantam como muros sobre estes flancos monstruosos e, diante dela, 
boia uma espuma branca como diante da proa de um navio. Julgam-se suas dimensões pela da 
boca do lago e se lhe atribui, em consequência, de 20 a 30 metros de comprimento? Nada de 
surpreendente já que alguns rios, como o Juruá, têm 600 metros de largura, são, todavia, 
incapazes de oferecer uma moradia tão espaçosa a um monstro de tal porte. Em geral, ela se 
dirige imediatamente ao Solimões-Amazonas, que é o rei dos rios. Ali se instala nos lugares 
mais profundos, a 20, 50 e 100 metros. As pessoas lhe atribuem os turbilhões e as grandes 
tempestades. Mais tarde, ela vai sem dúvida ao mar, pois é destes animais que não morrem: 
quando sua pele se torna muito velha, ou quando é muito estreita para conter seu corpo que 
não para de engrossar, ela abandona sua velha pele, refazendo-se em uma nova, e recomeça sua 
vida, tão jovem quanto no dia em que nasceu. 

Esta não é sua única propriedade maravilhosa. Este animal, com efeito, no passado, subiu ao 
céu: é o Escorpião dos europeus, é a ele que se atribuem as primeiras grandes chuvas de 
novembro e dezembro, que produzem cheias súbitas, rápidas e momentâneas, conhecidas sob o 
nome de “repiquete”.  

Esta é a lenda da Boiaçú: Era uma vez uma moça que foi se banhar na época de suas regras. Ao 
sair do banho ela deixou seu vestido na beira da água e ali ficou a noite inteira. Cobra grande 
veio passear e se enrolou no vestido. No dia seguinte, a moça tomou o vestido, lavou-o e secou-
o. Vinda a noite, ela se vestiu para dormir e ficou grávida (da cobra).     

 Seu pai lhe perguntou: “- Que é que você tem?” Não se sentindo mal, ela respondeu: “- Eu não 
entendo nada disto!” ‘‘- as pessoas vão dizer que você está grávida!” – “Oh! Não por isto, papai; 
não, mamãe, certamente eu não estou grávida”. –“Vai ver que foi o frio da umidade que te fez 
inchar!” Talvez, (pode) bem (ser) diz ela, mas de todo modo, nada se mexe na minha barriga!” – 
“O que pode ser isso? (pois ela não tinha a má aparência das pessoas inchadas e o inchaço 
estava localizado) Alguém dormiu com você?” – “Ah! Não, papai, não! Eu não conheço nem um 
homem!”. 

 No mês seguinte, eis que ela sentiu alguma coisa se agitando em sua barriga. Ela contou à mãe: 
“Mamãe, as pessoas diriam que eu estou grávida!” – “Com quem então você andou minha 
menina?” – “Com ninguém, mamãe: eu apenas vesti a roupa que havia deixado a noite inteira 
na beira do igarapé, e foi depois desta ocasião que isto me aconteceu” – “Isto é a cobra grande, 
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diz a mãe; somente pode ser ela” – “Mas quando, mamãe, não é possível” – “O que será isto 
então? 

O ventre da moça continuava a inchar desmesuradamente, até que veio a época do 
desembaraço. O pai e a mãe iam vigiá-la durante o seu sono: eles não viam absolutamente nada. 
Então, o pai enviou seu filho, dizendo-lhe:-“Vá reparar sua irmã enquanto ela dorme”. Ele ali 
foi e viu uma serpente enorme saindo do ventre da irmã. Correu para advertir os pais: - “Ah! 
Papai, ah! Mamãe! Venham ver, é inacreditável o que está acontecendo com minha irmã”. Eles 
correram e viram, estendida, perto da filha, uma serpente enrolada em um embrulho enorme, 
mamando no peito da moça que dormia. –“Vamos mata-la!”, disse o pai. Eles abriram 
suavemente a porta, mas no momento em que iam entrar no quarto, a cobra grande voltou para 
dentro de sua mãe. Aí ficou continuando a crescer. O ventre da moça tornou-se enorme; ela 
não podia mais andar. 

No mês seguinte, estando deitada, ela escutou uma voz que a chamava: “Mamãe! Mamãe!” Ela 
ficou calada. Mamãe insistia a voz, vamos ao pé de uma sorveira, porque eu quero nascer!” A 
moça respondeu: “- Eu não posso dar um passo, como poderia ir até a sorveira?” – “Eu mesmo 
a levarei: Vamos, mamãe, levante-se!”. 

Chegando ao pé da sorveira, ele saiu de sua mãe. Era uma bela criança, um menino muito 
menino, não era uma cobra. –“Muito bem, mamãe, reanime-se, retornemos à casa!” –“Ah! Não, 
meu filho, tenho muito medo de meu pai!” –“Não tema nada, ele não nos fará nenhum mal!” –
“Eles o matarão meu filho!” –“Não, eu lhe asseguro que não me matarão, mamãe”. 

-“Pois bem! Partamos, meu filho!” Ela tomou o filho nos braços e partiu. Chegando à casa, ela 
chamou sua mãe: -“Mamãe! Estou aqui, e com meu filho!” –“Ah! Meu querido netinho, como 
ele é bonito! E nós que pensamos que seria uma cobra! É um homem! É um branco!” 

O menino crescia na casa do seu avô. À noite virava cobra e dormia ao lado de sua mãe. Era 
uma bela cobra, pintada de cores variadas e agradáveis aos olhos. Foi assim até que ele se 
tornou um rapaz crescido. Uma noite em que o pai estava de vigília, ele viu aquela cobra 
enorme que ocupava sozinha a cama de sua filha, e disse: Vou mata-la. Apressou-se a chamar 
seus amigos, Curupira e Mãe do Mato, os gênios das árvores, para ajudá-lo a matar Boiaçu, 
Cobra Grande. Mas Boiaçu o havia escutado; disse à mãe: “- Eles querem me matar, mamãe! 
Vamo-nos, fujamos para longe daqui” –“E aonde iremos, meu filho?” –“Retornemos ao pé da 
sorveira que me viu nascer!” Eles se foram na obscuridade do meio da noite e chegaram ao pé 
da árvore onde a moça teve o filho. A pobre mãe tremia de medo diante do filho, pois ele se 
tornará muito grande, e pensava: “Ah, se eu pudesse fugir! Certamente ele vai me engolir”. Mas 
ele trepava na sorveira para colher frutos e, enquanto subia, dizia à mãe –“Você não vai fugir e 
me abandonar aqui, não é, mamãe?” –“Mas, não, meu filho” – Bem, vou subir, mas por tudo, 
não me abandone!” Ele galgava os ramos, colhia os frutos e os jogava à mãe, que os ajuntava e 
provava. Boiaçu lhe havia passado a cauda sob as axilas para que ela não pudesse fugir, e ela 
pensava: “Como farei agora para fugir? Por que fui deixar minha família?”. 

Então ela imaginou pegar uma casca de sorveira (que é gomada e viscosa); ela a passava sob sua 
própria axila, entre seu braço e a cauda do filho; depois, retirando docemente o braço, ela 
pregou de novo a casca na árvore. Então, vendo-se livre, ela tirou o vestido para não fazer 
barulho ao correr e se precipitou para casa. Ela corria, corria como uma perdida. Quando 
Boiaçu a chamava: “Mamãe! A casca da sorveira respondia: “Hu!”. 

A moça chegou em casa sem fôlego: “Socorro! Papai, livre-me de meu filho!” Estava lá seu pai, 
sua mãe, Curupira, Mãe do Mato e todos os seus parentes: “Vamos, Mãe do Mato, você que é 
tão temível, afugente está cobra grande para longe de minha filha!” disse a mãe. O pai se 
precipitava e gritava: “Vamos rápido, preparem suas lanças, machados, bordunas, clavas, vamos 
matar essa cobra!” –“Não, não matem meu filho, gritava a moça: façam-lhe medo, somente, 
para que ela vá ao céu em sua pequena canoa, para que haja alguém que conte esta história, 
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quando aparecer no céu a imagem de Boiaçu, Cobra Grande, em cima do pé de sorveira (e) sua 
canoa embaixo da sorveira”. 

É por este motivo que Curupira não matou a Cobra Grande, e que nem Mãe do Mato, nem 
ninguém, lhe fez nenhum mal. 

Mais ela ainda veio à procura de sua mãe, subiu no teto da casa e chamou: “- Mamãe, por que 
você fugiu assim? Porque me abandonou?” A mãe respondeu: “ – É porque eu tive medo de 
você! Você tornou-se muito grande, minha criança;. Vá agora habitar no céu. Você foi 
escolhida por Deus para servir de exemplo ao mundo.” –“Bem! Mamãe; eu vou, já que você 
quer assim”. Lá em cima, ele pediu a benção à mãe e subiu ao céu. Isto é tudo. 

Observações feitas por Costant Tastevin em relação à lenda da Boiaçú 

1º A influência cristã está manifesta nesta conclusão: Não é (próprio ao) índio fazer Boiaçu 
depender de um deus supremo, muito menos de pedir a benção à mãe. Esses acréscimos se 
devem ao espírito “caboclo”, quer dizer, à mentalidade dos índios cristianizados. Eu, aliás, mais 
de uma vez notei em nossos neófitos essa tendência irresistível a cristianizar suas crenças pagãs 
ou a paganizar nossas crenças cristãs. Seu sucesso à doutrina cristã não implica para eles a 
renúncia às lendas pagãs. Sabe-se que em geral ou pelo menos frequentemente os índios 
colocam à origem das coisas dos irmãos gêmeos, dos quais um simboliza a sabedoria e o poder, 
o outro, a patetice e a incapacidade. Ou, ocorreu-me mais de uma vez, para minha grande 
estupefação, ver meus cristãos novos identificar este último (o pateta) com São José ou São 
Pedro, tendo, porém, o cuidado de se prevenir, dizendo que não estavam bem certos sobre qual 
dos dois o seria. Neste caso, eles relacionam a Deus tudo que suas lendas atribuem ao princípio 
de Sabedoria e Poder, Táma nos Canamari, Máwali nos Catauixi, ainda que os vícios não lhes 
faltem mais que a Zeus dos gregos; e a São José ou São Pedro o que a lenda atribui a Kirak nos 
Kanamari, e a Tini nos Catauixi. Penso, então, que o Sr. Dr. Koch-Grunberg (2002) errou ao 
espantar-se que os pastores protestantes da Guiana Inglesa tenham dado ao Deus cristão o 
nome de Macuna ima, o grande Macuna, príncipe da Sabedoria o do Poder para os Caraíbas 
dessas regiões. Malgrado suas imperfeições, este é sem dúvida o único personagem do folclore 
caraíba a poder representar toda a potência divina. Os pastores batizaram, purificaram, 
aperfeiçoaram Macuna ima, como nossos ancestrais batizaram Zeus para o fazer Deus. É, aliás, 
defensável supor que os pagãos tenham usado de procedimento contrário, e que a humanidade, 
após haver concebido Deus, como o Ser infinitamente perfeito, o tenha a seguir revestido de 
seus vícios, desfigurando-o. Identificando São Pedro e São José com Kirak ou tini, nossos índios 
não chegam a desprezar estes santos: eles querem simplesmente marcar sua inferioridade em 
comparação com o Deus todo-poderoso e concebem, aliás, muito dificilmente o conceito de 
santidade, que para eles é, sobretudo, um conceito de poder! 

2º Eu quis saber qual seria a constelação que representaria Boiaçu no firmamento. Para meu 
narrador, Boiaçu não é apenas uma constelação: é uma mancha negra no céu, ou, mais 
precisamente, na Via Láctea; seu corpo é espargido de pequenos pontos brilhantes. Sua cabeça 
toca em Peixes. Ele é escalado pela sorveira, que é desenhada pelas estrelas, e ao pé da qual 
distingue-se a canoa de Boiaçu com seus mastros, sua proa, seu leme. O corpo da canoa é uma 
“nuvem semi-obscura”, em consequência uma parte da Via Láctea, delimitada pelas estrelas: É 
vista um pouco abaixo e à esquerda do Escorpião. Creio que Escorpião não representa Boiaçu, 
mas, simplesmente, a árvore na qual subiu (ao céu); e a canoa parece indicar que Boiaçu não 
chegou ali por terra, mas por água, como é habitual viajar sobre as bordas do Amazonas e seus 
grandes afluentes. 

3º Falando do poder da Boiaçu com os caboclos de Nogueira, cristãos de longa data, eu os 
escutei dizer que Deus lhe deu poder sobre a metade do mundo, o que lhes permite atribuir-lhe 
quase todos os fenômenos naturais sem ofender a majestade de nosso Deus. Esta expressão nos 
lembra o título de “princeps hujusmundi” (sic) que nosso Senhor dá a Satã, o anjo caído, ‘cobra 



	 264 

grande’ que enganou nossos primeiros antepassados e que, no Evangelho, atribui a si mesmo a 
soberania do mundo: “Onmiahacetibidabo si cadensadoraveris me”. “É só ele querer, me 
diziam esses caboclos, e imediatamente Nogueira se afundará nas ondas do Tefé”. É sempre por 
fenômenos dessa natureza que ele manifesta seu poder: desmoronamentos, ribanceiras das 
inundações súbitas, tempestades sem causa aparente, chuvas diluvianas, naufrágios 
inexplicados, redemoinhos perigosos: é de fato o rei das águas: wahuyara, ou iara. É preciso um 
poder mágico muito forte ou o poder divino para paralisar sua potência. 

Havia no Bacururu, sobre a margem direita do Juruá, diante da ilha do Breu, uma Boiaçu que 
engolira grande número de embarcações, entre as quais convém contar dois vapores. Um pajé 
Catauixi conjurou-a por (meio de) encantamentos e, hoje, o único mal que ela ainda faz é fazer 
afundar a ribanceira de argila vermelha que domina o rio nesse lugar. 

Por ocasião do tremor de terra do último 17 de janeiro, ouvi outra lenda: que Tefé está 
construída sobre uma antiga ilha, debaixo da qual está acorrentada uma Buiaçu. Quando ela se 
perturba, toda a terra treme, e ela teria sepultado a vila nas ondas do lago se Santa Tereza, a 
padroeira de Tefé, não a tivesse impedido de fazer todo o mal que deseja. 

Como mãe d’água, ela não admite que as pessoas contaminem a água, como já mencionamos. 
Jogar na água molho apimentado, cachaça, tucupi, resto de comida, é como “lhe jogar pimenta 
nos olhos”; daí seu furor e suas tempestades terríveis, acompanhadas de chuvas diluvianas, que 
não são senão o castigo imediato por um ato tão repreensível. “Aitá u saruaae”: Eles a 
ofenderam! Eles lhe provocaram mau humor! 

Estando, acaso, em um lugar virgem, como se encontra ainda muitos neste território deserto, se 
você pegar uma tartaruga, não precisará talvez de se arrepender. Mas se após ter cozido e 
comido o produto de sua pesca, você jogar o casco queimado n’água, o castigo não se fará 
esperar; esta mesma noite você não poderá dormir em sua canoa: a chuva e a tempestade não 
permitirão. 

Ultimamente, no lago do Mamirauá, perto do Parauari, na boca do Japurá, dois pescadores 
haviam abatido um guariba, ou macaco vermelho, e o haviam moqueado para almoçar. 
Terminada a refeição, jogaram os despojos no lago. Boiaçu aceitou imediatamente o desafio: 
sob a forma de arco-íris, apareceu na mesma hora, no firmamento, do lado Leste, com a 
particularidade de que sua cabeça repousava no esguicho de água que se estendia atrás da 
canoa. Tomados de terror, nossos dois imprudentes investiram todas as suas forças para 
escapar do abraço de Boiaçu, que queria levá-los ao céu em sua canoa: mas quanto mais 
remavam, mais Boiaçu parecia se apegar a sua presa. Enfim, graças sem dúvida a suas preces, o 
arco-íris desapareceu sem lhes ter feito outro mal que o medo; mas eles bem prometeram 
jamais repetir (o feito). 

Parece, após este fato, que Boiaçu celeste se manifesta, de dia, sob a forma de arco-íris, e à noite, 
sob a forma de mancha, semeada de pequenos pontos brilhantes. É, aliás, bem natural que a tela 
da noite desfralde suas caras magníficas, como também o sol transforma-se em lua, em muitos 
dialetos que têm apenas um nome para designar esses dois astros. Isto me leva a produzir a 
seguinte lenda do arco-íris, que me foi relatada por um descendente de (índia) Coeruna e de um 
soldado do exército de Napoleão 1º, cuja família vive na boca do igarapé do Francês, abaixo de 
Tefé. 

O lendário na formação dos rios,  lagos e igarapés.  

“A serpente está dentro do Homem, é o intestino. Ela tenta, trai e pune.” Vitor Hugo. 

Um dos mitos do Amazonas, que aparece sob diferentes feições. Ora como uma cobra preta, ora 
como uma cobra grande, de olhos luminosos como dois faróis. Os caboclos anunciam sua 
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presença nos rios, lagos, igarapés e igapós com a mesma insistência que os marinheiros e 
pescadores da Europa acreditam no monstro de Loch-Ness.  

A imaginação amazônica, mais floreada e portentosa, criou para o nosso mito propriedades 
fantásticas: a boiuna pode metamorfosear-se em embarcação de vapor ou vela e ir da forma de 
ofídio ao navio, para mais trair e desorientar as suas vítimas. Esta cobra possui diferentes 
formas encantatórias, conformes dados colhidos entre a população ribeirinha. Acreditam até, 
que alguns igarapés foram formados pela sua passagem que abre grandes sulcos nas restingas, 
igapós e em terra firme.  

Na Amazônia, ela toma diversos nomes: Boiuna, Cobra Grande, Cobra Norato, Mãe d’água, 
entre outros, mas independentemente de seu nome, ela é a Rainha dos rios Amazônicos e suas 
lendas podem ter surgido em virtude do medo que provoca a serpente d’água, que devora o 
gado que mata a sede na beira dos rios. 

A Cobra-Grande ou a Boiuna, sobe os rios, entra nos igarapés, devassa os lagos, onde cantam a 
sua área de beijos os nenúfares opalizados pela luz do luar, transformada em majestoso, todo 
iluminado e fascinante, que atrai o caboclo extasiado pela sua irradiosa aparição. 

A Cobra Grande ou Boiuna é vista à noite, iluminando os remansos dos rios com a 
fosforescência dos seus olhos constantes. Transforma-se, muitas vezes, em um veleiro, que 
apresenta uma luz da vermelha à bombordo e outra verde à boreste, o que confunde os incautos 
e desce silenciosamente a torrente dos igarapés. Aí daquele que se aproximar desta forma 
enganosa, pois estará sujeito a ser arrebatado às profundezas do rio, para nunca mais retornar. 

Todas as serpentes tanto de mar como de água doce, representam as correntes telúricas nefastas 
à vida, que são temíveis em suas cóleras, que provocam o furor dos oceanos e o 
desencadeamento da tempestade.  

A serpente é feita a imagem das divindades dos oceanos, um ser arcaico e fundamentalmente 
inumano. Na cosmogênese grega, segundo a Teogonia de Hesíodo, ela é o próprio "Oceano", 
assim como também, representa o espírito de todas as águas. Muitos rios da Grécia e da Ásia 
Menos têm o nome de Ophis (serpente). Na mitologia grega, Aquelôo (o maior rio da Antiga 
Grécia), certa vez se metamorfoseou em serpente para enfrentar Hércules. E quem já não ouviu 
dizer que um rio se serpenteia? 

As cobras e serpentes sempre foram associadas à lua. A serpente possui o poder da 
autorrenovação, por causa da sua habilidade de trocar de pele. A lua, também se renova a cada 
vinte oito dias, depois de sua morte aparente (lua escura). Esse caráter renovador tanto da lua 
quanto da serpente deu origem às crenças de imortalidade tanto de uma quanto de outra. 

O mito da serpente simboliza a vida que corre como um rio, espalhando a exuberância e a 
abundância da Mãe-Terra, grávida de energia cósmica, pulsando incessantemente, 
alimentando-se da morte para gerar mais vida... 

Conclusão 

Relacionado aos recolhimentos das histórias, transcrevidas como lendas, busca-se no profundo 
curso da civilização transcendental um aparato de ideias das mais variadas crenças e mitos, 
mergulhando nos mais profundos e deslumbrantes rios da Amazônia. A Lenda da Boiaçú é o 
mais poderoso e complexo dos mitos amazônicos, exercendo ampla influência nas populações 
às margens do rio Amazonas e seus afluentes. Faz parte do ciclo dos mitos d’água, de que a 
cobra é um dos símbolos mais antigos e universais. Portanto, é de suma importância que as 
lendas e mitos relatados pelo etnógrafo e missionário Constant Tastevin, continuem sendo 
analisados pelo fato de pode-se chegar as mais variadas conclusões, sempre beneficiando os 
leitores assíduos dessa floresta misteriosa e encantadora denominada região amazônica. No 
caso da análise por nós apresentada, chamamos a atenção de nossos ouvintes/leitores para o 
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fato de que a interpretação das dimensões e sinuosidades dos rios amazônicos se configura 
como tais segundo a ação modelar feitas pelas cobras. Com efeito, sendo grandes e compridas – 
as cobras se movimentam e nessa dinâmica doam o traçado dos rios sinuosos.   
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Um passeio pelas fronteiras imaginárias do inferno – Uma 
leitura pós-colonial  do Conto O Diabo que Assoviava  de João 

Ubaldo Ribeiro 

Kelvin Willians Vale da SILVA129 
Simone de Souza LIMA130 

Um olhar etnocêntrico sobre o “Novo Mundo” 

“Tome Vossa Alteza, porém, minha ignorância por boa vontade, e creia 
bem por certo que, para aformosear nem afear, não porei aqui mais do que 
aquilo que vi e me pareceu”, Pero Vaz de Caminha. 

Quando se tem contato com a história da literatura brasileira é possível perceber o processo de 
construção da identidade nacional e da diversidade cultural brasileira. Apesar do processo de 
globalização indicar, de certa forma, para a formatação de uma sociedade homogênea, os 
aspectos locais continuam fortemente presentes na identidade de uma nação, sendo a cultura e 
a língua os mais importantes elementos que norteiam e constituem a nação. O Brasil, por ser 
dotado de uma vasta área territorial, possui grande diversidade cultural. Os colonizadores 
europeus, a população indígena e os escravos africanos foram os primeiros responsáveis pela 
disseminação cultural brasileira. 

O primeiro contato com as terras hoje conhecidas como território brasileiro se deu a partir da 
chegada das naus que aportaram no litoral, vindo a mando do rei D. Manoel para explorar o 
território. Essa chegada às terras do “Novo Mundo”, como Pero Vaz de Caminha relata em sua 
carta através dos diários de viagem, marcou o domínio daquela população indígena, e mais que 
isso marcou a extinção de suas línguas. 

A carta de Caminha, considerada a certidão de nascimento do Brasil, inicialmente tinha caráter 
informativo, pois foi escrita com o objetivo de informar ao rei da Europa as peculiaridades 
daquela terra. Ela assume caráter literário, porém não estético, a partir do discurso de sedução 
utilizado pelo escrivão, fantasiando a América, no intuito de fundar no imaginário do Europeu 
que aquelas terras precisavam ser exploradas, pois ofereciam grandes riquezas. Caminha 
exaltava a fauna e a flora, e descrevia o indígena, através de um olhar etnocêntrico, como um ser 
inferior. “Ali por então não houve mais fala ou entendimento com eles, por a barbaria deles ser 
tamanha, que se não entendia nem ouvia ninguém.” (CAMINHA, 1994) 

Apesar do interesse português, o primeiro contato com os indígenas não foi tão impactante, 
diferente do que se esperava, o povo indígena foi receptivo e acolhedor, devido sua ingenuidade 
e inocência, pois não faziam ideia do choque que aquele contato com os europeus traria para 
sua gente. Aos poucos os europeus foram dizimando os hábitos e costumes próprios daquela 
gente diversa. 

Foi imposta a cultura europeia, a língua portuguesa, visto que os europeus classificavam os 
indígenas como bárbaros, gente sem língua, que precisava ser civilizada, impuseram também 
sua religião, arte e doutrinas. Houve imposição do trabalho escravo, ocasionando uma 
mudança sociocultural, que passou por cima de toda a cultura e modo de vida dos indígenas, 
desconsiderados pelos europeus, o que favoreceu inclusive a redução das populações indígenas. 
Pois, o homem branco trouxe junto dele suas doenças: varíola, doenças venéreas, sarampo entre 
outras, que atingiam os índios de forma desastrosa. Estas viravam epidemias e acabavam 
exterminando populações inteiras. 

Portanto, a partir desse primeiro contato, começa a se constituir sob o domínio e influência 
europeia a sociedade brasileira, sua cultura miscigenada bem como sua literatura, até então 
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como uma extensão da literatura portuguesa. O território brasileiro, mais a frente na história, 
ainda viria a ser ocupado por imigrantes de todas as partes do mundo, com destaque para os 
italianos, alemães, japoneses e africanos – através de processos de mobilidades e nomadismos 
enriquecedores. Com a carta de Pero Vaz de caminha inaugura-se discursivamente o Brasil para 
a Europa. 

A literatura brasileira e seus textos fundadores 

A Literatura Brasileira tem origem na Literatura Portuguesa, surgiu e se desenvolveu sob seu 
reflexo. Desde o período colonial os Portugueses se mantiveram como alicerce da cultura e 
tradição literária brasileira, e assim permaneceu até meados do século XIX, quando a nossa 
literatura finalmente deu seus primeiros sinais de independência a partir dos movimentos 
românticos, rompendo definitivamente com o domínio Português. 

No âmbito dos textos fundadores da Literatura Brasileira, desde a Carta de Caminha, temos as 
obras Iracema e Macunaíma, respectivamente de José de Alencar e Mário de Andrade. 
Obviamente, estamos diante de duas obras distintas e emblemáticas que explicam cada uma do 
seu modo, a origem da nação brasileira. 

A obra de José de Alencar é um romance escrito em prosa poética, publicado em 1865, que traz 
um amor idealizado, uma combinação de elementos indígenas com históricos em busca da 
formação de uma identidade nacional. Trata da história de uma índia, Iracema – a virgem dos 
lábios de mel – que se apaixona por um europeu, Martim Soares Moreno, causando assim uma 
mistura dos aspectos da cultura indígena com a colonização do Brasil. O Professor Marcelo 
Almeida Peloggio, diz que, “Para alguns críticos o primeiro brasileiro aparece na figura de 
Moacir – filho da união da índia Iracema com o elemento colonizador, Martim. É a formação da 
identidade nacional simbolizada nesse encontro”. 

Durante o desenrolar da história, Iracema vai se perdendo no tempo devido ao fator histórico, 
marcado pela chegada dos Portugueses para ocupar as terras. Representando todo o drama 
vivido pela população indígena, que foi dizimada, tendo sua cultura destruída pelos europeus, e 
sendo obrigada a se submeter à cultura dominante europeia, num processo de aculturação. 

É importante ressaltar que Alencar se propõe a tocar a sutileza do traço local, alguns pontos, 
como a riqueza poética, valorização da natureza, árvores, animais, bem como o local em que 
Alencar desenvolve a história, o cenário do Ceará do século XVII. “... verdes mares bravios de 
minha terra natal, onde canta a jandaia nas frondes da carnaúba; verdes mares, que brilhais 
como líquida esmeralda aos raios do sol nascente, perlongando as alvas praias ensombradas de 
coqueiros.”(IRACEMA, CAP. I) 

Iracema tinha uma relação de harmonia com seu povo, e essa harmonia é quebrada a partir do 
contato com a civilização portuguesa. Uma heroína idealizada, símbolo da natureza brasileira. 
Martim é a representação do colonizador que traz um novo mundo, assim como também traz o 
amor e a desgraça para Iracema e sua tribo. A história é narrada em terceira pessoa, apesar de 
deixar transparecer em alguns momentos a primeira pessoa, um narrador (EU) que sente 
saudade de sua terra natal. Iracema pode ser vista como uma obra que busca criar uma 
identidade nacional simboliza a nacionalidade brasileira, que era uma necessidade da sociedade 
naquele tempo. 

Surge em 1922, com a Semana de Arte Moderna131, uma geração de escritores que combinavam 
tendências nacionalistas com um interesse pelo modernismo europeu. Nessa fase da Literatura 
Brasileira, destacamos Mário de Andrade, escritor que pesquisou o folclore e a música popular 
brasileira introduzindo isso em seus livros, fugindo do estilo europeu. Seu anti-herói brasileiro 
é Macunaíma, personagem fruto de uma mistura étnica e cultural. Andrade investia no folclore 
brasileiro e no uso da linguagem coloquial, inclusive dos ditos populares, exercendo extrema 
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influência com suas inovações, consideradas revolucionárias. Assim, Mário de Andrade passa a 
dominar o cenário da literatura brasileira. 

Macunaíma pode ser considerada uma narrativa de caráter mítico132, seu enredo não segue uma 
linha realista, volta-se bastante para o fantástico – elemento presente nos contos de fadas – 
reunindo traços de lendas e mitos indígenas, tendo como plano de fundo a cultura popular 
brasileira. O autor da obra se propõe a fazer um retrato do povo brasileiro, com espírito 
nacionalista, mas mostra também seus defeitos; quem simboliza esse povo é o “herói sem 
caráter”. Em Macunaíma estão presentes as três etnias que construíram a identidade brasileira: 
o nativo indígena, que habitava as terras do “Novo Mundo”, o branco, oriundo da Europa, e o 
negro, trazido da África como escravo. Esse símbolo das três etnias pode ser claramente 
observado na cena em que Macunaíma e seus dois irmãos – Jiguê e Manaape – se banham 
numa poça d’agua onde Macunaíma torna-se um homem branco, loiro; Jiguê fica com o corpo 
bronzeado, como os índios, e Manaape embranquece as palmas das mãos e as sola dos pés. 
Esses e outros eventos fantásticos ao longo da narrativa tornam esta uma narrativa mítica. 

A primeira fase modernista tem como base a linguagem oral e o folclore brasileiro, numa 
tentativa de constituir uma independência literária brasileira, por esse motivo a narrativa de 
Mário de Andrade assemelha-se a oralidade, aproximando a escrita ao modo de falar, o que 
constitui inclusive uma crítica à linguagem culta usada no Brasil naquela época. Esse aspecto 
pode ser notado no capítulo IX “Cartas pras Icamiabas”, onde Macunaíma se atribui de um 
vocabulário erudito ao escrever uma carta às Senhoras Amazonas133 pedindo que o enviem 
“duzentas igaras cheias de bagos de cacau” e ainda relata a vida na cidade de São Paulo, ironiza 
o povo da cidade, por estes falarem em uma língua e escreverem em outra. 

Portanto, Macunaíma é uma obra que busca retratar o caráter do povo brasileiro, que pode ser 
compreendido a partir de sua leitura, como povo ainda sem um caráter definido, sem 
maturidade cultural, uma nacionalidade em fase de crescimento. Uma tentativa anteriormente 
realizada pelo romântico, aqui já mencionado, José de Alencar, mostra o brasileiro nascido da 
união do índio com o europeu. Apesar de ambas as personagens serem compreendidas como o 
retrato do povo brasileiro, suas características são extremamente opostas, enquanto Iracema é 
delicada, heroína, guerreira, virgem e de beleza fascinante. Macunaíma é feio, cruel, ambicioso 
e amoral, de sexualidade exacerbada, o “herói sem nenhum caráter”. 

Assim, a obra de Mário de Andrade torna-se um marco não apenas do Modernismo, como 
também da literatura brasileira em geral. Naquela época Andrade já abordava questões que 
viriam a se tornar fundamentais nos dias de hoje, como as transformações urbanas e as 
influências do espaço global no local. Há por parte da globalização o interesse de unificar a 
sociedade, tornando-a homogênea, visto que o mundo globalizado não admite particularidades 
e tradições. Tal fato levaria à perda da identidade cultural das nações, além da anulação da 
identidade nacional dos povos. 

Essa influência global é percebida na obra de Andrade quando Macunaíma, que vive na 
Amazônia, nascido às margens do rio Uraricoera, seu local de origem, submete-se a situações 
desastrosas que o levam, após a morte de sua mãe, a seguir caminho a uma cidade globalizada, 
São Paulo, e lá se encanta por tudo o que vê. Depois de muitas andanças por todo o Brasil, 
vivendo e experimentando tudo que o mundo lhe oferecia, e a incessante busca na tentativa de 
reaver seu amuleto, o muiraquitã – dado a ele por Ci antes de morrer – o herói regressa para a 
sua tribo. Toda essa diáspora134 vivida por Macunaíma é uma maneira de mostrar os malefícios 
que o espaço global pode trazer ao sujeito local. 

Contudo, a identidade e a diversidade cultural brasileira sintetiza um conjunto de sentimentos e 
traços culturais típicos dos povos étnicos responsáveis por sua criação, fazendo com que o 
indivíduo se sinta valorizado, além de sentir-se parte integrante responsável pela evolução de 
uma nação. Neste processo de evolução da literatura brasileira deparamo-nos ainda com o 
conto O diabo que Assoviava, do imortal João Ubaldo Ribeiro. 
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A partir daqui levantamos a seguinte indagação: Qual a relação entre este texto e os demais, 
discutidos acima? Se bem observarmos, já na carta de Caminha o maniqueísmo135 Deus e o 
Diabo dão o tom da narrativa histórica. 

João Ubaldo Osório Pimentel Ribeiro 

“Se eu fosse anjo, está certo. Mas não sou. De forma que só posso fazer esse tipo de coisa, o 
senhor por fineza queira relevar.” (O Diabo que Assoviava – João Ubaldo Ribeiro). 

Nascido em 23 de janeiro de 1941 no Rio de janeiro foi escritor, jornalista, roteirista e professor, 
formado em direito e membro da Academia Brasileira de Letras, ocupando a cadeira 34. 
Escreveu mais de 20 livros publicados em 16 países. Publicou contos em suplementos e revistas, 
principalmente baianas. Participou das antologias136 Panorama de contos baiano, Histórias da 
Bahia e Reunião. Detentor de diversos prêmios, entre eles o Prêmio Camões, 2008, considerado 
a maior premiação para autores de língua portuguesa. Algumas das obras de Ubaldo Ribeiro 
tiveram adaptações para a televisão e cinema. É autor de romances como Setembro não tem 
sentido, Sargento Getúlio, O Sorriso do Lagarto, A Casa dos Budas Ditosos, obra de muita 
polêmica, e Viva o Povo Brasileiro, sendo esse último consagrado pela crítica e pelos leitores, 
considerado um dos mais importantes romances da literatura nacional. 

João Ubaldo Ribeiro é um escritor contemporâneo que muito colaborou com a fundação da 
Literatura Brasileira. Em contato com sua bibliografia é possível perceber que, por ter vivido 
um longo tempo obviamente tinha conhecimento dos textos e autores fundadores da literatura 
brasileira, como José de Alencar e Mário de Andrade. Dotado de um estilo literário basicamente 
ligado à ironia e contexto social brasileiro, o escritor fundante sempre mostrava através de seu 
olhar crítico, assim como fez Mário de Andrade com seu Macunaíma, o regionalismo cultural, 
o caráter e os costumes do povo brasileiro. “Para dar um tom forte, alto e baixo também ao seu 
humor, tinha João Ubaldo de dominar não só a linguagem, a língua, o ritmo das palavras, mas 
também os sons sem significado aparente que, na linha da comicidade, muito significam.” 
(Antonio Olinto, Folha 1999).  

Essa dose forte de humor típica de Ubaldo Ribeiro também se faz presente em seu conto O 
Diabo que Assoviava, retirado de uma antologia com os melhores contos brasileiros, o qual 
discutiremos a diante. A ironia não é apenas uma forma de se estimular o riso, ou promover 
graça, vai muito além do aspecto humorístico, este instrumento da escrita literária permite ao 
escritor que dele faz uso, um prolongamento do que se diz, ou do que se quis dizer, provocando 
assim uma reação no leitor. Pode ser usada como mecanismo de crítica, deixando a entender 
nas entrelinhas um posicionamento crítico sobre determinado tema. “toda brincadeira tem um 
fundo de verdade...” 

Em O Diabo que Assoviava Ubaldo Ribeiro trata do imaginário diabólico que tem origem na 
cultura judaico cristã, implementado no Brasil pelos Portugueses quando ocuparam essas 
terras. Conforme, relatado anteriormente na Carta de Caminha os padres tentavam por meio 
do cristianismo catequizar os indígenas através de missas e catequeses. O conto traz uma 
estrutura voltada a oralidade, na qual, o EU (emissor) e o TU (interlocutor) dialogam. Tem um 
forte traço de crítica social, retrata diversos personagens que se encacham na realidade social 
por suas atitudes comuns. Esses personagens são representados por Ubaldo Ribeiro como 
diabos de caráter duvidoso.  

O primeiro deles é o diabo Beremoalbo que a princípio parece-nos ser um reflexo do próprio 
autor, por apresentar-se como um ser temido pelas pessoas, devido a sua postura singular sem 
medo de expor aquilo que pensava, “ele chegava na porta das pessoas explodindo fortemente as 
letras que movimentavam os beiços: - Boa noite. Meu nome é Beremoalbo.” É nesse sentido que 
assemelha-se ao autor por ser alguém que causa grandes impactos naquilo que diz. Contudo, 
essa impressão é logo deixada de lado, pois, dando seguimento à leitura do Conto percebe-se 
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que Beremoalbo representa alguém que incomoda, “de espírito ruim”, que quando está perto 
traz consigo situações desagradáveis. 

O segundo diabo é Balganoel – o espalha merda – aquele tipo que tem o costume de espalhar 
falsos boatos. O terceiro tem por nome Virifinário – o que conseguiu fazer aparecer mais cornos 
nesta terra do que se pode contar – como um típico galanteador que cobiçava a mulher do outro, 
comportamento tido na bíblia como um dos sete pecados capitais. Esses aspectos presentes na 
personalidade deste diabo podem ser comparados aos de Macunaíma, por este ser um sujeito de 
sexualidade exacerbada, que traía um de seus irmãos tendo relações sexuais com a esposa deste. 

O quarto diabo é Jugurtar – que convencia todo mundo a dizer a verdade e assim causou toda 
apresentação de fatos maus – um diabo manipulador que usava da própria verdade para causar 
discórdia. O quinto diabo é Harpagelão – que meteu na cabeça de diversos padres de ir na terra 
de uns índios mais do que degenerados, os quais comeram Roquiféler – um diabo que também 
fazia uso da manipulação para incitar as pessoas a cometerem atitudes de consequências graves, 
na ilusão de que seria algo bom. Se regressarmos na história da evolução da literatura brasileira, 
não muito distante de Harpagelão temos Pero Vaz de Caminha, que consegue através de sua 
carta convencer o rei D. Manoel de que aquelas terras precisavam ser exploradas, e para tanto 
fantasiava no imaginário europeu um lugar paradisíaco e cheio de riquezas. O sexto diabo é 
chamado de Rolvinésio – o que botava para falar – um diabo que se assemelha a Jugurtar, por 
também induzir as pessoas a falar no intuito de causar ruindades. 

O sétimo diabo é o Erundino – que peidava nos ambientes e causava inimizades – típico sujeito 
desagradável, importuno e sem educação. Raimundo Humberto é o oitavo diabo – dador de 
bofetadas estraladas, levantador de saias de mulheres, assoprador de ventos maus de toda 
consequência, causador de dor de ouvidos... – um diabo de várias características ruins, 
encrenqueiro e desrespeitador, alguém indesejável, mas era o único que não possui um nome de 
diabo, e por esse motivo “se fazia passar”. Mais uma vez os diabos do conto de Ubaldo Ribeiro 
se assemelham ao “herói sem nenhum caráter” devido aos seus comportamentos, pois 
Macunaíma também adorava fazer estripulias. 

Já na meninice fez coisas de sarapantar... O divertimento dele era decepar cabeças de saúva e 
tomar banho nu junto com a família e as cunhãs, cujas partes íntimas agradavam muito o herói; 
enquanto "guspia" na cara dos machos... À noite, de cima de sua rede onde dormia, mijava 
quente na velha mãe, sonhando imoralidades e dando coices no ar. (Macunaíma, cap. I) 

Por fim, João Ubaldo traz o diabo Gildélio – mais especial que esses outros – o autor cita este 
como se fosse o espelho de todos os diabos anteriores, que se deleita ao ver a desgraça alheia, 
não se poupando de causá-las para seu próprio prazer de diabo em ver o próximo em má 
situação. Tem orgulho de sua profissão: Diabo, “o senhor me compreenda, eu sou o diabo, é uma 
fatalidade, o que é que se pode fazer? Alguém tem que ser diabo, havemos de convir.” Gildélio 
tem como traço marcante de sua personalidade o assovio, sempre ouvido quando algo ruim está 
prestes a acontecer, mas esse assovio é uma forma de deboche, pois como cita o narrador 
“nenhum assovio ou até mesmo apito de trem vai desviar o homem de seu mau destino”. 

Através de O Diabo que Assoviava João Ubalbo Ribeiro traz uma importante crítica à elite da 
sociedade brasileira, como à falta de caráter por parte de alguns políticos desonestos, corruptos, 
que tiram proveito da inocência do povo. Essa crítica é feita a partir da representação dos 
diabos e demais personagens presentes no conto, que revelam todos os malefícios presentes na 
sociedade brasileira. Em relação ao cenário político destaca-se o personagem Genival, que está 
sempre em busca de se eleger a um cargo superior. Sempre que Genival se candidata é possível 
ouvir os assovios do diabo Gildélio como se antecipasse que algo ruim estava para acontecer. O 
assovio do diabo pode denunciar uma política de atos corruptos e desonestos. “... No entanto, 
de relação aos assovios, posso muitíssimo bem prestar depoimento, isto porque todos nesta cidade 
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sabem que um certo tipo de assovio, antes muito ouvido por aqui, podia contar como uma espécie 
de aviso, porque lá vinha miséria.” 

Na mesma linha crítica o autor nos apresenta Totonho que representa a figura de um homem 
empresário a quem o narrador se recusa a chamar de doutor como as outras pessoas, por 
conhecer suas origens, “lá fora que chamam de doutor, doutor pra mim é urinol, não vou 
chamar de doutor um moleque daquele, que eu vi por muitas vezes passando cabresto em jegue 
alheio nos pastos, ora me deixe.” Totonho tenta passar certa simplicidade que não condiz com 
seu caráter, pois quanto mais fortuna ganhava mais se ouvia os assovios do diabo Gildélio, 
principalmente quando tratava de questões financeiras com as viúvas “esses incrementam 
muitíssimo a assoviação. Deixe ele”. 

João Ubaldo faz ainda uma crítica direta sobre a relação dos brasileiros com os americanos, 
quando questiona a forma com que o país (Brasil) dá liberdade excessiva aos estrangeiros, 
permitindo suas pesquisas, exploração do território e seus recursos naturais, entre outros, sem 
ao menos dar satisfações ou oferecer um retorno por esse acesso. “Quer dizer, quanto mais a 
gente estiver morando no oco dos pés de pau e cagando nos matos, mais eles estão gostando. 
Americano é mais sabido até do que paulista. Estamos de olho neles todos.” Uma realidade já 
conhecida desde a chega das navegações portuguesas para explorar o território brasileiro - 
relatada na carta de Pero Vaz de Caminha - ocasionando grandes perdas socioculturais à 
população indígena que aqui habitava. 

Com toda essa crítica social presente no Conto, João Ubaldo Ribeiro consegue representar de 
forma irônica e objetiva a dura realidade da sociedade brasileira, que vive aos mandos e 
desmandos de uma elite superior. Utilizando de sua irreverência literária, transmite ao leitor 
uma ampla visão da realidade social brasileira. Demonstra um grande domínio da linguagem 
culta, mas sem abrir mão da língua regional, utilizando expressões e ditos populares, 
contribuindo assim para a consolidação da literatura brasileira. 

A maior contribuição de João Ubaldo Ribeiro está no modo como recriou a realidade brasileira 
implodindo muitos estereótipos construídos ao longo da história de nossa Literatura, sem 
perder um comprometimento com a inventividade da linguagem. Ler João Ubaldo Ribeiro é um 
tipo de despertar de um sono criado pela própria Literatura Brasileira, redescobrindo desta 
maneira alguns Brasis silenciados. Ele consegue aliar pesquisa com criatividade.  A linguagem 
flui e as personagens ganham vida. João Ubaldo Ribeiro implode dicotomias. Não existem dois 
polos que se confrontam e se complementam, mas uma pluralidade de vozes que adentram na 
construção da narrativa (Clarissa Loureiro em entrevista ao blog vacatussa, 2014). 

O conto de João Ubaldo Ribeiro tem forte ligação com as narrativas de José de Alencar e Mário 
de Andrade, pois apresenta algumas características comuns às obras fundadoras da literatura 
brasileira, o que faz com que seus textos dialoguem criando esta relação, já que apresentam 
aspectos da construção da identidade nacional brasileira desde o processo de Colonização até os 
dias atuais. 

Ubaldo utiliza algumas figuras de linguagens, entre elas destaca-se a Metáfora, segundo as 
teorias pós-coloniais a metáfora se estabelece a partir de uma palavra, mas essa deve estar dentro 
de um contexto, em interação com outro termo. Dessa forma, estas obras representam o espírito 
da sociedade brasileira, tão questionado na construção de um caráter nacional. Todos esses 
autores, cada um ao seu modo, deram voz à literatura brasileira. Alencar fantasiou uma 
nacionalidade a partir do encontro entre o índio e o europeu, enquanto que Mário de Andrade 
e Ubaldo Ribeiro ironizaram nossa falta de valores. 
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Feminização na História da Educação em Xapuri:  memórias de 
exclusão e resistência.  

Maria de Nazaré Uchoa BARROSO137 
Margarete Edul Prado de Souza LOPES138 

Meu trabalho de pesquisa de iniciação científica, bolsa PIBIC, iniciado em agosto de 2014, para 
o período de 2014/2015, sob a orientação da professora doutora Margarete Prado Lopes, tem 
como tema o resgate das histórias de vida das professoras que marcaram época na História da 
Educação na cidade de Xapuri, Acre. Um trabalho que nos pareceu, inicialmente, breve e 
simples, e que foi mostrado ao longo da pesquisa foi um corpus que, na verdade, era bem mais 
amplo do que se imaginava. A proposta é resgatar a biografia e trajetória da carreira 
profissional de mulheres, educadoras ou não, cujos nomes batizam as escolas da cidade 
xapuriense. 

Encontramos nomes como: Madre Gabriela Nardi, Rita Maia, Joana Amorim, e outras; cujos 
nomes batizaram algumas das escolas na cidade e na zona rural. Nosso objetivo, além de 
colaborar para enriquecer a história das mulheres na educação acreana, é descobrir as ações 
relevantes, melhorias, e também revelar a trajetória dessas educadoras, sua contribuição e 
produção intelectual, reconstruindo as memórias dessas mulheres e tirando sua história e ações 
do anonimato.  

As primeiras descobertas nos mostraram que muitas delas gostavam de escrever e mantiveram 
relações afinadas e íntimas com a literatura, ao longo de sua silenciada existência. Enquanto 
fazíamos o levantamento dos dados, nos deparamos com a história das servas de Maria, no 
Colégio mais antigo de Xapuri: o Divina Providência, fundado em 1928. Esta história de 
resistência, bravura, determinação e exclusão das irmãs católicas foi descrita e analisada nesta 
comunicação, pelo viés da teoria dos estudos de Gênero, utilizando artigos de Margarete Lopes, 
Maria José Rosado Nunes e Guacira Lopes Louro. O livro do falecido autor e senador Jorge 
Kalume, primeiro estudioso a recuperar a bela história do Colégio Divina Providência, nos anos 
1970, foi também fonte fundamental de pesquisa para este artigo. 

A pesquisa de nomes de mulheres em escolas teve início em 2011, com a bolsista Mirla Cristian 
Gomes da Costa, que trabalhou a presença das mulheres na História da Educação no Acre, 
pesquisando biografias e histórias de vida, produção intelectual e ações das educadoras que 
marcaram a educação acreana e que já fossem consagradas pela história e já falecidas. No 
segundo ano da pesquisa, Mirla resgatou as biografias das educadoras ainda vivas, porém 
aposentadas, cujas trajetórias tivessem marcado a educação na cidade de Rio Branco, tanto no 
Ensino Superior (Curso de Pedagogia da UFAC), quando nas escolas da rede pública, ou seja, 
no ensino médio e fundamental. 

Dando continuidade ao trabalho de Mirla Cristian Gomes da Costa, a bolsista do CNPQ, 
Gleidiane da Silva Brandão continuou a buscar as histórias de vida e biografias de educadoras 
ilustres em Rio Branco, mas dessa vez saindo do âmbito do Ensino Superior e das mulheres que 
marcaram o Curso de Pedagogia da UFAC. Foi decidido mapear as mulheres cujos nomes 
batizaram escolas em Rio Branco e foram encontradas 75 escolas com nomes de mulheres em 
nossa capital, entre os nomes, mulheres famosas do Brasil, como Anita Garibaldi, ou a esposa 
de Getúlio Vargas, como também muitos nomes religiosos católicos, como Instituto Imaculada 
Conceição, Colégio Santa Helena e outros. Das 75 escolas encontradas, foram visitadas 25, e 
recuperadas mais de 40 biografias, estando ainda em andamento a recuperação das histórias 
com a bolsista Cinthya Daniele. 



	 275 

A internet facilitou muito o trabalho, nela encontramos muitas biografias e outras foram 
encontradas nos arquivos das escolas estudadas. Entretanto, o trabalho em Rio Branco era 
muito mais volumoso do que se esperava e ainda não foi finalizado, restando ainda muitas 
biografias a serem resgatadas, que estão a cargo de outra bolsista. Como já foi referido. Mesmo 
assim, incluímos agora, nessa nova etapa da pesquisa, o estudo das escolas com nome de 
mulher nos municípios de Bujari e Xapuri, para dar continuidade aos trabalhos, que 
futuramente serão estendidos a todo o estado do Acre. 

A parte da pesquisa realizada de 2011 a 2014, pelas alunas Mirla Cristian e Gleidiane Brandão 
demonstrou que as mulheres viviam ocupadas predominantemente na administração do lar, 
costuras, criação dos filhos, deveres de donas de casa, atividades que por mais de 100 anos 
foram consideradas específicas da mulher e com importância apenas para o universo feminino. 
Algumas mulheres trabalhavam fora como professoras e enfermeiras, ajudando no sustento da 
família ou no próprio sustento, principalmente aquelas que tinham ficado solteiras, as mulheres 
sem par e sem perspectivas de casamento, e de encontrar um marido que as sustentasse, 
conforme modelo patriarcal da época.  Sobre este assunto, lemos em Guacira Lopes Louro: 

Para as filhas de grupos sociais privilegiados, o ensino da leitura, da escrita e das noções básicas 
da matemática era geralmente complementado pelo aprendizado do piano e do francês que, na 
maior parte dos casos, era ministrado em suas próprias casas por professores particulares ou em 
escolas religiosas. As habilidades com a agulha, os bordados, as rendas, as habilidades 
culinárias, bem como as habilidades de mando das criadas e serviçais, também faziam parte da 
educação das moças; acrescidas de elementos que pudessem torna-las não apenas uma 
companhia mais agradável ao marido, mas também uma mulher capaz de bem representa-lo 
socialmente. O domínio da casa era claramente seu destino e para esse domínio, as moças 
deveriam estar plenamente preparadas (LOURO, 2010, p. 446).  

Portanto, as atividades de produção intelectual eram exclusividade dos homens, que reduziram 
as atividades das mulheres, durante o tempo da Modernidade, (século XIX) e primeiras décadas 
do século XX, ao espaço privado do lar, ou seja, ao ambiente doméstico. No Acre, porém, 
muitas mulheres trabalhavam fora e havia uma médica morando em Xapuri, em 1913. Mesmo 
assim, a maioria das mulheres era educada e destinada a tocar piano, costurar, bordar, cozinhar 
e cuidar dos filhos. Aquelas que buscavam trabalhar fora ou ter uma carreira no magistério, em 
geral, eram as que ficavam “solteironas”, as conhecidas “mulher sem par”, segundo Elaine 
Showater, e necessitavam “cavar” seu sustento e sobrevivência, sem maridos que as provessem 
em suas necessidades diárias, conforme os padrões do patriarcado (Showater, 1993, p.36). 

No entanto, a pesquisa mostrou que desde 1913, as mulheres no Acre faziam carreira fora do 
lar, a exemplo da médica que morava em Xapuri, e as freiras que fundaram o colégio Divina 
Providência, ainda nos anos vinte, em 1928. Como seria muito extenso mencionar todas as 
biografias recolhidas, para este artigo foi escolhida a história de vida da serva de Maria, a 
italiana Madre Gabriela Nardi. 

Antes de iniciar a busca sobre fragmentos da vida de Gabriela Nardi, vamos tecer alguns 
comentários sobre as freiras no Brasil e no Acre. Maria José Rosado Nunes afirma que, no fim 
do século XIX, as freiras já se encarregavam de inúmeras tarefas necessárias à sociedade, 
particularmente no campo da educação, da saúde e da assistência social. A autora destaca que 
afora as mulheres pobres, as freiras foram as primeiras mulheres a exercerem uma profissão, 
quando ainda a maioria das população feminina no Brasil era formada exclusivamente de 
mulheres “do lar”. Assim, a história da vida religiosa no Brasil foi marcada pela submissão, 
passividade a também, apesar de tudo, de criatividade (NUNES, 2010, p. 482-483). 

 A autora registra ainda que o trabalho das religiosas consistia basicamente em realizar o 
trabalho educativo nas escolas, o cuidado com os doentes, com as crianças e idosos, nos 
orfanatos e asilos. A igreja começou a enviar padres e freiras para o Brasil, preocupados com o 
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avanço do protestantismo e com a educação laica, investindo fortemente na vinda dessas 
congregações europeias para o Brasil. 

No Império, duas congregações femininas iniciam aqui suas atividades: as Filhas da Caridade, 
em 1849, e as irmãs de São José de Chambéry, em 1858. A partir de 1891, intensifica-se a vinda 
de religiosas estrangeiras, em sua maioria, (elas eram) francesas e italianas. Entre 1872 e 1920, 
cinquenta e oito congregações europeias se estabelecem em terras brasileiras; outras 19 também 
são fundadas no Brasil por essa época. O trabalho educativo nos colégios, em orfanatos e asilos 
constituirão suas principais atividades (NUNES, 2010, p.492). 

	
Foi exatamente dessa forma, que ocorreu em Xapuri, com o Padre Felippe Gallerani. Jorge 
Kalume registra que o padre Gallerani tendo nascido em 31 de agosto de 1878, entrou para o 
Seminário em 1893, sendo ordenado em 1901. Atendendo a solicitação de seus superiores da 
Ordem dos Servos de Maria, à qual ele pertencia, embarcou da Itália para Xapuri, no estado do 
acre, onde chegou em 1921. Ele fundou o Colégio Divina Providência em 1928 e confiou a 
direção do mesmo às irmãs Servas de Maria Reparadoras, tendo sido a primeira diretora do 
novo colégio a madre Gabriela Nardi. O decreto só foi reconhecido dia 14 de setembro de 1968 
(KALUME, 1971, p. 19). O autor registra as dificuldades daqueles primeiros tempos: 

Como tudo era difícil naqueles tempos! Não havia ligação rodoviária, nem aérea, apenas fluvial, 
durante quatro meses no ano. Mas mesmo com todo o insulamento ditado pela geografia, com 
um vácuo profundo entre uma fase e outra das estações climáticas, que possibilitasse o contato 
com outros Estados e outros povos, predominava a admiração e o respeito pleno aos trabalhos 
de implantação iniciados, sob os melhores auspícios, pelas Missionárias de Cristo.  (...) em 
Xapuri de antanho predominava toda sorte de pobreza. Não circulava dinheiro. O produto base 
(borracha) estava depreciado, diante da concorrência internacional. Inexistência de pessoal 
especializado para ajudar o setor educacional era outro triste fator. Contudo, a perseverança e a 
tolerância, companheiras inseparáveis das Servitas, davam-lhes o garbo inerente e mais estímulo 
para lutarem contra a adversidade e vencerem as deficiências que se lhes apresentavam (1971, 
p.30 e 32). 

Foi procurada exaustivamente a biografia da madre Gabriela Nardi em Xapuri. Procuramos nos 
registros da escola de mesmo nome da freira, a escola de Ensino Fundamental Madre Gabriela 
Nardi, e a diretora do estabelecimento nos informou que a única coisa que tinham conservado 
dela era um quadro, com uma foto em preto e branco, mas a foto estava se deteriorando e foi 
guardada nos arquivos da escola. A pesquisa foi assim direcionada para os arquivos do Colégio 
Divina Providência, o mais antigo da cidade, fundado nos anos vinte, em 1928. Foi dirigido por 
freiras durantes décadas e se iniciou como um colégio exclusivo de meninas, nos moldes da 
educação para moças conforme já citado nas palavras de Guacira Lopes Louro. Eram ensinadas 
as disciplinas básicas como Língua Portuguesa e Matemática, mas incluindo também aulas de 
habilidades na culinária, nos bordados, tricô e outras prendas domésticas, além do ensino 
religioso católico.  

Foi realizada também uma visitar à Prelazia de Rio Branco, atrás de dados, o convento da 
Servas de Maria e outros locais com registros que pudessem ser úteis. Entretanto, foi no livro de 
Jorge Kalume que encontramos as melhores e mais fiéis informações. O autor informa que 
Madre Maria Gabriela Nardi nasceu em 04 de outubro de 1896, na cidade de Noragolo 
Chiampo (Vicenza), na Itália e veio a falecer em 15 de agosto de 1935, em Xapuri, enquanto 
dirigia o Colégio Divina Providência (KALUME, 1971, p.62). A população da cidade nunca 
tinha visto homenagens fúnebres a uma freira, porque antes não havia nestas terras estas 
humildes servas de Deus. Conta Kalume que a missa do funeral foi rezada pelo padre Felippe 
Gallerani, na capela do colégio, com a presença até do prefeito e família. Assim, Kalume 
descreve a madre Gabriela Nardi com palavras poéticas: 



	 277 

Robusta como as castanheiras, alva como a neve, boníssima como as pombas, pura como os 
lírios, de porte angelical e voz pausada, como soe ser as das santas! Exímia educadora, ela sabia 
reuniu as suas qualidades de catequista à de diplomata. Embora enérgica, compadecia-se diante 
do sofrimento do seu semelhante. Era por excelência uma psicóloga. Sabia penetrar nas 
profundezas de seus jovens estudantes e os ajudava ternamente a dirimir as dúvidas que 
pairavam em seus pequenos cérebros ainda em formação, como fiel seguidora do Mestre (1971, 
64-65). 

Madre Gabriela Nardi foi a primeira diretora oficial do Colégio Divina Providência e dedicou 
todos os seus dias à educação das moças de Xapuri. Seus restos mortais se encontram no átrio 
da nova Igreja Matriz de São Sebastião, catedral de Xapuri, por iniciativa do Padre Felippe 
Gallerani que a trouxe juntamente com outras freiras para iniciar e estabelecer a educação de 
meninas em Xapuri. Mais tarde, seu nome foi imortalizado em uma escola pública no bairro 
Sibéria, no dia 15 de setembro de 1968, nos tempos em que uma das mais famosas escritoras do 
Acre, Florentina Esteves, foi secretária estadual de Educação, e o próprio Jorge Kalume era 
governador do estado. 

Assim, notou-se as dificuldades do início das atividades de educação na cidade de Xapuri, da 
década de 1920 em diante. O pioneirismo da Madre Gabriela Nardi, que como tantas freiras 
estrangeiras na época, viajou para terras longínquas sem nunca voltar a ver seus pais ou 
familiares, vivendo até a morte na terra onde foi designada a cumprir seu papel de educadora e 
consoladora das dores humanas. Estas mulheres renunciaram a tudo, para servir em terras 
estrangeiras até o fim de suas vidas, morrendo muitas precocemente, como a Madre Gabriela 
Nardi, em razão de doenças tropicais tais como febre amarela e malária, no caso daquelas que 
vieram para a Amazônia.  

Foi o trabalho de religiosas como Gabriela Nardi que abriu o caminho para a educação de 
mulheres naqueles primeiros tempos. Foi graças a mulheres como ela que o Padre Gallerani, 
que viveu muitos anos, viu ser inaugurado o Curso Normal Regional, em Xapuri, numa sala do 
Divina Providência, em 25 de maio de 1944, na presença de cerca de 30 pessoas entre 
professoras e alunos, tendo como diretora do Colégio, na ocasião a Madre Petronila Trinca 
(KALUME, 1971, p.71). E resta agora somente fragmentos da história dessas bravas e 
resistentes freiras, pedaço de memórias, restos mortais na Igreja São Sebastião, duas antigas 
fotos amareladas, desbotadas pelo tempo, de Gabriela Nardi e muitas lacunas a serem 
pesquisadas e estudadas sobre o valoroso e árduo trabalho das Servas de Maria Reparadoras no 
Acre. 

Considerações Finais 

Como ainda estamos na metade da realização e execução dessa pesquisa, não podemos 
apresentar todos os resultados esperados, pois as biografias ainda estão sendo resgatadas e 
recompiladas. Mas a relação de nomes de escolas homenageando as mulheres educadoras 
mostra a dimensão desse trabalho, quanto há de biografias a serem recuperadas e registradas, 
de mulheres que foram extraordinárias em suas profissões e caíram no esquecimento e 
anonimato.  

Até o momento a pesquisa tem sido grandemente árdua, uma vez que descobrir a história de 
vida dessas mulheres muitas vezes é como procurar agulha no palheiro. Ainda não foi possível 
verificar qualquer biografia levantada, para saber exatamente o quão dedicadas foram essas 
mulheres aqui homenageadas com nomes de escolas, que dedicaram boa parte da sua trajetória 
para o crescimento e melhoria da educação acreana, da vida e saúde das pessoas nas 
comunidades onde viveram. Supomos que foram mulheres de grande desprendimento, 
competentes, que trabalharam a vida toda com zelo e dignidade, porém seus feitos estão 
encobertos pela poeira dos tempos e das bibliotecas, sendo quase impossível encontrar qualquer 
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coisa sobre Gabriela Nardi e outras freiras que trabalharam em Xapuri nas primeiras décadas 
do Século XX.  
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Introdução 

Esta pesquisa está relacionada diretamente à antroponímia e ao estudo dos estrangeirismos141. 
O interesse em desenvolver este trabalho surgiu após os primeiros contatos com as escolas 
através da disciplina de Investigação e Prática Pedagógica, pois percebemos que, grande parte 
dos alunos das Escolas Públicas do município de Rio Branco, apresentavam nomes de origem 
estrangeira. 

No Brasil, atualmente, poucos são os estudos e/ou pesquisas sobre as origens dos nomes de 
pessoas, tampouco seus significados e motivação, dentre esses podemos citar o trabalho de 
Rosangela Martins Nabão – O estudo de nomes próprios de nipo-brasileiros em Terra Roxa 
(2007), Maria Helena Mexias–Simon – Os nomes na sociedade paraense e fluminense (2012), 
Adriano Naves de Brito – Nomes próprios: semântica e ontologia (2003) e outros.  

Mexias–Simon (2012, p.01) nos diz que:  

os nomes fazem parte integrante do que se apresenta ao outro, diariamente lidamos com as 
pessoas, porém não damos atenção às dimensões mais profundas deste fenômeno, certos 
antropônimos guardam um significado simbólico ou etimológico, porém nenhum deles 
expressa qualquer tipo de relação significativa que os distinga dos nomes comuns como uma 
classe.  

Conforme Carvalhinhos (2007, p. 1), atualmente o processo de nomeação é muito mais 
ideológico que identificador, como foi no passado. Sabe-se que os nomes, no Brasil, têm uma 
forte influência do sistema onomástico português, como por exemplo: Antônio, Pedro, 
Francisco e as formas femininas, por este motivo justifica-se esta pesquisa, pois a cada dia 
vemos aumentar a presença de nomes de origem norte-americana em crianças acrianas. 

Carvalhinhos (2007, p. 1 -2) afirma que:  

os nomes portugueses oriundos da época das navegações do século XVI contribuíram para a 
formação da nominação no Brasil atual, juntamente com outros grupos: indígenas e africanos; 
muitas vezes a ideologia europeia herdada por nós se encontra tão enraizada que é quase 
impossível discernir o que é realmente nacional do que é herança colonial. 

Percebemos, portanto, que a partir dos anos oitenta, com o avanço das telecomunicações e o 
advento da internet, os nomes das crianças brasileiras vêm mudando bastante, pois 
encontramos inúmeras pessoas com nomes de origem norte- americana, além das diversas 
variantes gráficas. Encontramos vários nomes grafados com as consoantes W, K, Y, H 
(Walison, Ketlin, Yan, Hiago), letras dobradas como LL, NN, SS, TT, RR (William, Katrinny, 
Thalisson, Cristtyna, Lorrayne), e grupos consonantais como: PH, TH, DH, DH, CH (Sophia, 
Thiago, Brendha, Chistian). Isso nos mostra o poder da influência da cultura norte-americana, 
além de uma verdadeira criatividade dos pais ou até mesmo dos escrivães de cartório. Vale 
lembrar que, de acordo com Silva e Soares (2010, p. 20-21) as consoantes W, K, e Y foram 
incorporadas ao alfabeto da língua portuguesa somente após a vigência do Novo Acordo 
Ortográfico, no entanto, em nomes próprios essas consoantes aparecem grafadas mesmo antes 
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desse período. Acreditamos, portanto, que os meios de comunicação de massa, mais 
precisamente a televisão, tenham sido os grandes incentivadores para que os pais, avós ou 
parentes tenham atribuído nomes estrangeiros às suas crianças.  

Durante o período que estivemos desenvolvendo pesquisas sobre a influência norte-americana 
em nosso município, pudemos constatar que a cada ano que passa o número de crianças com 
nomes de origem norte-americana aumenta ainda mais, os pais ou aqueles que atribuem à 
nomeação estão cada vez mais criativos.  

Para aprofundar nossos conhecimentos sobre a antroponímia, no Município de Rio Branco-
Acre, buscamos desenvolver esta pesquisa sobre a influência norte-americana nos nomes 
próprios dos alunos, em cinco escolas públicas de Ensino Fundamental de Rio Branco-Acre: 
Escola Natalino da Silveira Brito, Escola Francisco Salgado Filho, Colégio Acreano, Escola 
Hélio Melo e Escola Alcimar Nunes Leitão. 

A Antroponímia 

 A antroponímia tem sua origem no grego άνθρωπος, "pessoa" e ὀνομα, "nome" é, portanto, uma 
divisão da onomástica que estuda antropônimos, ou seja , é a ciência que estuda os nomes 
próprios, sejam os prenomes ou até mesmo os apelidos de família, ela busca explicar a origem 
do nomes, sua evolução em função do local, da época e dos costumes.  

Carvalhinhos (2007, p. 2) nos informa que Leite de Vasconcelos foi o precursor da 
Antroponímia, seus estudos começaram a partir de 1887 quando utilizou, em sua Revista 
Lusitana, a definição de Antroponímia, ele definiu essa ciência como: “(...) o estudo dos nomes 
individuais, com o dos sobrenomes e apelidos; (...)” (VASCONCELOS, 1931, p.03).  

Para Mexias-Simon (2010, p.3117) o nome próprio, pode ser considerado apenas uma 
sequência fônica, destituída de significado, um índice, no entanto, sabemos que em várias 
culturas como a indígena e a japonesa o nome próprio tem como função registrar atitudes e 
posturas sociais, suas crenças, profissões ou região de origem, entre outros aspectos.   

Atualmente, percebemos que em termos de motivação, os nomes próprios são escolhidos por 
questões de fé católica (nomes de santos), por formação excêntrica, ou seja, a junção de dois 
nomes para formar um terceiro, e por admiração a uma pessoa de grande sucesso ou de 
influência na mídia. Percebemos, assim, que a tendência da grande massa da população 
brasileira é nomear suas crianças com os nomes personagens de novelas que estejam sendo 
exibidas com grande sucesso. Ao passo que nos tempos mais antigos o nome próprio cumpria 
uma função significativa, isto é, sua função semântica estava assegurada - o indivíduo não era 
apenas designado por seu nome - como recebia toda sua carga conotativa. Para isso, podemos 
citar Faria (1988, p.105 apud Carvalhinhos, 2007) que menciona como exemplo:  

o nome Cícero que é proveniente do latim cicer,-eris, “grão de bico”. Neste exemplo, 
primeiramente, o nome teria sido utilizado como alcunha, pejorativamente (em provável alusão 
a um sinal grande no rosto, semelhante a um grão de bico). Porém, como a língua é 
naturalmente dinâmica, o nome foi rapidamente esvaziado de seu real sentido etimológico 
restando apenas um invólucro, uma forma opaca que oculta o verdadeiro significado original do 
nome (CARVALHINHOS, 2007 p. 2-3).  

Desta forma, nossa pesquisa irá contribuir para explicarmos, ainda que de forma bem sucinta, a 
motivação para a grande influência de nomes da cultura norte-americana em crianças do 
Ensino Fundamental de nosso município.  
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Desenvolvimento da pesquisa 

Para o desenvolvimento desta pesquisa buscou-se investigar a motivação para a nominação dos 
estudantes das escolas estaduais de Ensino Fundamental do município de Rio Branco, 
objetivando fazer um estudo sobre a influência da cultura norte-americana. Além disso, 
buscou-se analisar a variação gráfica dos antropônimos e apresentar os resultados através de 
dados estatísticos. Para isso, fizemos visitas às Escolas de Ensino Fundamental (Escola Natalino 
da Silveira Brito, Escola Francisco Salgado Filho, Colégio Acreano, Escola Hélio Melo e Escola 
Alcimar Nunes Leitão). Posteriormente, fizemos um levantamento do total de alunos 
matriculados, por turma, para selecionar, através da lista de frequência, qual poderia ser o 
informante ideal para nossa pesquisa. De cada escola, selecionamos apenas cinco nomes de 
alunos, buscando sempre os nomes mais diferenciados o que resultou em 25 (vinte e cinco) 
entrevistas feitas com os pais. Após esse levantamento, elaboramos um questionário e um 
Termo de Consentimento, os quais foram apresentados ao Comitê de Ética, através do cadastro 
no sistema Plataforma Brasil, para ser aplicado aos pais dos alunos. A partir da seleção, 
retornamos às escolas para obtenção do endereço dos alunos selecionados para posterior 
contato. Após essa etapa, marcamos encontro com os pais, geralmente, em suas residências, 
para que pudéssemos conhecer melhor a realidade de cada um, suas histórias de vida e o porquê 
de suas escolhas para a nomeação dos filhos. Nessa etapa, aplicou-se o questionário aos pais ou 
responsáveis. Esse era composto por perguntas como: 01) qual a idade do aluno/02) quem 
escolheu o nome da criança?/03) você tem conhecimento sobre a origem do nome?/04) O que 
motivou a escolha do nome? etc. A organização técnica do material coletado foi anotada nos 
questionários e arquivada em  um notebook; o registro escrito dessas informações foi feito em 
fichas elaboradas, que foram assinadas pelos pais ou responsáveis. 

Após a conclusão da pesquisa, esperamos contribuir para um amplo conhecimento da língua 
portuguesa, buscando esclarecimentos sobre a influência da cultura norte-americana para os 
acrianos, para isso, tomamos como base as afirmações de Mexias-Simon (2010): 

se, antigamente, o nome era uma coisa viva, por estar pleno de significação, são hoje 
desprovidos de qualquer sentido, podendo, no entanto, tornarem-se instrumento de poder e de 
coerção.  Adquirem vida própria dependendo da herança cultural, social e financeira de quem os 
têm e impõem-se como meio de forçar àqueles que, desavisadamente, estorvam a passagem dos 
indivíduos que nomeiam (MEXIAS-SIMON 2010, p. 114-115). 

Ainda citando Mexias-Simon:  

A escolha de prenomes vem se mostrando cada vez mais criativa e diversificada, em prejuízo de 
critérios religiosos, de homenagens e, até mesmo de eufonia. Esse fato demonstra crescente 
individualismo do brasileiro, e, ao mesmo tempo, uma ilusão de que, adotando-se um nome 
"americano" o nomeado será transportado, ao menos ideologicamente, ao "american way of life" 
(MEXIAS –SIMON 2010,  p. 114). 

Espera-se, posteriormente, fazer um paralelo entre os nomes próprios mais antigos e seus 
significados e os nomes mais correntes na atualidade. 

A título de exemplo, podemos citar alguns depoimentos, na íntegra, de alguns pais, que foram 
entrevistados relatando sobre a motivação para nomear os filhos com nomes de origem norte-
americana.  

Segundo J .N.R:  “Sempre gostei de Richard Nickson, por ser um nome diferente, um nome 
forte e, principalmente, por ter sido o nome de um presidente americano, inclusive eu mesmo 
sempre tive vontade de ter esse nome. Servi à aeronáutica e lá eu queria ser chamado de 
Nickson, recebi várias advertências por isso, mas era o nome que eu queria ter, já que não pude, 
coloquei no meu primeiro filho o nome de Richard Nickson, e o que me deixa mais feliz é que 
meu filho gosta do nome que tem”. 
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O Senhor R.M.R.M nos informou: “Meu filho se chama Gabriel Kewryghan, Gabriel foi 
escolhido pela mãe, já que ela teria feito uma promessa na adolescência que colocaria o nome 
do seu filho de Gabriel. Já Kewryghan, fui eu quem escolhi, gostei desse nome enquanto 
adolescente, minha esposa e eu um dia vínhamos de um passeio e paramos em uma casa para 
conversar um pouco, estava passando um desenho que tinha um príncipe e uma plebeia, a 
plebeia chamava pelo príncipe “Kewryghan”, ao ouvir esse nome gravei e disse que meu filho 
chamaria assim, quando Gabriel nasceu escolhemos o nome juntos e ela não estava de acordo 
em colocar Kewryghan, mas como fui ao cartório sozinho resolvi colocar os dois nomes Gabriel 
Kewryghan, ela não estava muito de acordo, ficou um tanto chateada, mas hoje acostumou com 
o nome e passou a gostar”. 

O pai E.P.F.O nos deu o seguinte depoimento: “Meu pai sempre foi muito fã do cantor Elvis 
Presley, colocou em nós filhos o sobrenome Presley, passei a gostar muito das músicas e do 
cantor que até resolvi passar a diante a nossa tradição, minha filha que é o motivo da pesquisa, 
se chama Priscila Presley, tenho mais dois filhos o Elvis Cley Presley e a Elislayny Presley, todos 
gostam do nome e se orgulham em ser a família Presley”.  

Uma das etapas de nossa pesquisa foi apresentar os dados por meio de gráficos. 
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 Nesta pesquisa, identificamos uma incidência bastante elevada de variação gráfica, no corpus há 
registro de 81 nomes masculinos e 102 femininos, no quadro abaixo, mostraremos apenas os 
mais frequentes. 
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Considerações Finais 

A partir dos dados coletados percebeu-se o poder que a cultura norte-americana exerce 
sobremaneira para a formação da antroponímia no município de Rio Branco.  Concluímos, 
portanto, que essa influência está cada vez mais presente, pois muitos pais, na maioria das 
vezes, nem conhecem uma língua estrangeira, mas utilizam-na colocando nomes estrangeiros 
nos filhos.  

Com o término desse trabalho, concluímos que com o passar dos anos foram aumentando, 
consideravelmente, os nomes com origem estrangeira, pois a admiração dos pais por essa 
cultura ou apenas querendo modificar os nomes comuns adicionam letras como: Y, K, W, H, 
TH, PH, CH, DH, TT, LL, NN, SS etc. para torná-los mais bonitos ou apenas diferentes e com 
isso atribuem ao nome do filho uma aparência de origem norte-americana, podemos citar 
como exemplo nomes compostos como: Ana Allesha (nome composto, sendo um com 
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origem norte-americana e portuguesa) e Cauane (um misto de origem indígena e origem 
norte americana), com essas alterações vão surgindo os estrangeirismos e, consequentemente, 
tomam espaço no processo de nomeação no município de Rio Branco. Além dessa expansão, os 
nomes femininos apresentam um número bem maior de incidência em relação aos masculinos, 
ao contrário, os nomes mais antigos, em sua grande maioria, eram de origem latina e grega, 
bastante diferente do processo de nomeação atual.  
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A práxis poética de Mary Grueso Romero  

Ricardo Luiz de Souza142 
Prof.ª Dra. Maria Helena Valentim Duca Oyama 143 

Introdução 

Através do trabalho poético da escritora afro-colombiana Mary Grueso Romero, este estudo 
propõe analisar os temas recorrentes nos seus versos a partir do contexto local, as construções 
de sentidos e a afirmação da mulher negra num diálogo que se forma entre o espaço cultural, 
social e histórico. É um olhar sobre o eu-poético da escritora, se reafirmando e se reelaborando, 
ambientado em espaços onde se expressam seus dilemas individuais na condição de porta-voz 
do coletivo.  

As análises, reflexões e considerações se darão a partir de trechos do poema “Negra Soy”, poema 
em verso, cuja carga simbólica ajudará a delinear as discussões neste estudo. As concepções 
teóricas sobre identidade, representação e simbologias utilizadas neste estudo tomarão como 
base os autores Ana Pizarro, Homi Bhabha, entre outros.  

Além de analisar os temas recorrentes nos seus poemas, este estudo pretende também 
promover uma reflexão sobre a maneira como se manifestam as marcas locais, a consciência 
dos sujeitos que por eles transitam, o sentimento de pertença às condições discursivas de 
enunciação que enaltecem e refletem a respeito do tempo e espaço das comunidades que se 
encontram na “esfera do além” (BHABHA). Um “além” que não se configura como um novo 
horizonte, (...) mas sim, o trânsito em que espaço e tempo se cruzam para produzir figuras de 
diferença e identidade (BHABHA, 1998, p.19). 

Assim, o presente trabalho procura através da percepção dessas sutilezas individuais, mostrar, 
na poesia de Mary Grueso Romero, os desafios da mulher afrodescendente na sociedade 
colombiana e as dificuldades enfrentadas por ela para levar adiante seu projeto literário. 

A práxis poética de Mary Grueso Romero: sua poesia se nutre de que? 

 Mary Grueso Romero, como outras tantas poetisas negras do Pacífico afro- colombiano, vem se 
dedicando ao longo dos últimos anos com seu trabalho poético a dar voz às histórias das 
mulheres “ignoradas”, “apagadas” pelo silêncio e pelas injustiças sociais do seu país. No seu 
fazer poético, a escritora nos apresenta um panorama de como vivem os habitantes de 
comunidades negras do Litoral do Pacífico Colombiano, suas tradições e culturas - tradições 
locais e ancestrais - que dialogam com sua escrita e lhe servem de inspiração para a efetivação 
de sua poesia. 

 Nascida em Guapi, Região Litorânea do Pacifico Colombiano, Mary Grueso já é reconhecida e 
respeitada como uma das mais destacadas poetisas da literatura afro-colombiana. Segundo 
María Mercedes Jaramillo: a autora canta para sua terra, para sua gente e reivindica a 
linguagem coloquial do litoral do Pacífico. (JARAMILLO, 2007 apud OSORIO, 2011, p. 1, 
tradução nossa). Seu trabalho poético incita seus personagens a se reafirmem como negros sem 
os estigmas que os condenam à marginalidade, pobreza e subordinação. 

É mágico e invocatório o caráter de seus poemas. Neles, estão inseridas histórias e expectativas 
da mulher negra em contextos periféricos, em espaços do “além”, conforme sugere Bhabha 
(1998).  

Filha desses espaços, lugares de grande riqueza cultural, é justamente onde se constroem suas 
produções poéticas. Poesias marcadas por simbologias que misturam alegria, dor e humor, e 
que dão sentido, vida e expressão à identidade dos habitantes do litoral pacífico colombiano.  
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É uma poesia comprometida com a dimensão comunitária. Tanto nas vozes dos seus 
personagens, quanto no vigor poético de suas palavras, a escritora clama pela visibilidade do 
seu trabalho, pela defesa de sua raça e pelo reconhecimento de sua comunidade. Além de 
abarcar sentidos ideológicos, sua poesia se converte em uma espécie de veículo de comunicação 
que dá força e destaque às crenças da sua ancestralidade, evidenciando os elementos culturais 
da sua região. Ao situar seus versos nessas fronteiras enunciativas, nesse “terceiro espaço”, 
identidades minoritárias – mulheres discriminadas, escritoras negras e ativistas de movimentos 
negros – começam a marcar presença e a cobrar maior participação nos discursos sociais. É a 
reivindicação identitária dos apagados que ressurge e diferentes olhares que se formam.  

Para a escritora, a importância dada a sua comunidade afrodescendente e às tradições culturais 
da Região do Litoral Colombiano, representa um movimento de resistência perante as 
desigualdades e reminiscências da escravidão na história do seu povo. As marcas culturais 
periféricas, a herança africana e a simbologia ancestral da sua raça são buscadas como recursos 
narrativos para a reafirmação social e identitária perante seu contexto local, e como forma de 
manter os laços simbólicos com o continente africano. É um discurso poético que se constrói 
em função da força coletiva. Na análise da pesquisadora Ana Pizarro: 

São discursos que evidenciam outro movimento, manifestado em marcas, gestos, inclusões 
temáticas, diferentes formas de funcionamento e estratégias, que apontam para a construção do 
cânone alternativo (PIZARRO, 2006, p. 32). 

Esse tipo de discurso corresponde ao que o teórico Homi Bhabha chama de discurso híbrido. 
Segundo ele, (...) quando se estabelecem exigências interculturais, hibridadas, os nativos ao 
mesmo tempo desafiam as fronteiras do discurso e modificam sutilmente seus termos 
(BHABHA, 1998, p. 172). 

A ideia dos discursos híbridos é bastante defendida nos estudos culturais pelo autor e teórico 
indiano Homi Bhabha para designar espaços multiculturais nas Américas. Um discurso que 
abre espaço para grupos minoritários, ressaltando as diferenças dos deslocados culturalmente.  

Adentrar na poesia de Mary Grueso Romero é descobrir, através dos seus versos, outro povo, 
uma cultura diferente da nossa, uma poesia carregada de simbologias locais que se constroem 
para exprimir o valor da mulher negra do Pacífico Colombiano. No esforço para ganhar 
visibilidade, sua poesia se constrói e reconstrói cheia de credos, mitos, e ritos, aspectos que 
recobram a força dos seus versos, recriando o seu local de cultura e colocando de forma 
valorativa afirmativa a condição do seu povo de descendência africana. 

Nada é mais inspirador para a poetisa que o Litoral do Pacífico Colombiano. O construto dos 
seus poemas desenvolve-se a partir dos elementos da cultura local que nos falam das 
experiências cotidianas, saberes, crenças e valores que são ressaltados nos versos da escritora. 
Porém, essas relações também se dão de forma tensa; há nos seus versos um certo sentimento 
de rancor pós-colonial, um desejo que cobra o respeito apagado pela história e pelas 
desigualdades sociais. O próprio local da identificação se torna a base e representa para autora 
lugares de lutas ancestrais que reivindicam tempos e espaços socialmente ignorados. 

O imaginário da escritora se traduz através do seu eu-poético, numa voz anunciadora que 
coloca suas próprias experiências vividas no Litoral, atribuindo-lhes um status de vitalidade e 
relevância.  

Não é fácil para a poeta abrir espaço e cobrar visibilidade dentro da literatura colombiana. 
Entretanto, sua poesia já vem ganhando reconhecimento nacional e internacional. Segundo ela 
mesma144: “Debo reconocer que para mi es sorprendente y satisfactorio el efecto que  a causado 
mi obra  tanto la poética como la narrativa no solo a nível nacional si no tambien internacional 
, pero  aún espero alcanzar más y por eso mi lucha no se detiene y sigo aportando en este 
momento está transcendiendo de manera muy positiva mi narrativa al estar haciendo 



	 293 

incidencia en la literatura infantil colombiana al introducir cuentos de niños negros ilustrados 
que es una propuesta innovadora en mi pais”.  

 Apoiando-se na força mística, sedutora e guerreira de suas palavras, Mary Grueso se defende e 
ganha espaço como uma das principais difusoras e transmissoras dos valores culturais da sua 
região. Os espaços de identidade e representação, lugares, comumente invisíveis e 
estereotipados, ressurgem como pautas de reivindicação dentro da poética da escritora. Ao 
serem inseridos em questionamentos ideológicos, elimina-se o apagamento que historicamente 
constituiu as populações afrodescendentes, o sujeito negro na narrativa da escritora recupera a 
posição até então de difícil enunciação. 

Nesses questionamentos, o debate se acirra, as diferenças identitárias são retomadas e os 
espaços de antes dissolvidos reaparecem nos discursos do século XX com a definição de espaços 
“intermediários” ou “entre-lugar”.  

O desejo de releitura dos tradicionais espaços de enunciação – desafiados pelos discursos pós-
colonialistas e pela oposição singular da crítica ante a dependência cultural -, fez com que 
fossem criados esses novos espaços, que, misturados às virtualidades globais e às regionalidades 
enunciativas, atendem ao apelo de instâncias subjetivas dos discursos em circulação 
(HANCIAU, 2010 in FIGUEIREDO, 2010 p. 134)”.  

A Região Litorânea do Pacífico, ainda é pouco estudada, um espaço de contradições e 
desigualdades. Se por um lado, é considerada um ponto estratégico de comunicação com o 
mundo, por outro, aparece como a região mais pobre da Colômbia devido as grandes 
desigualdades e discriminação em relação às demais regiões do país. Porém, apesar das 
dificuldades enfrentadas pelos habitantes do litoral, é daí que a escritora tira a inspiração para 
dar cor, ritmo e voz aos seus poemas. A marca local e o sentimento de pertença são ressaltados 
nos seus versos como recursos narrativos. São elementos que servem de referencial para 
explicar a relação entre tradições orais e afro-colombianas que, quando retomados na poesia da 
escritora, assumem o objetivo de serem reconhecidos no âmbito nacional e internacional. De 
modo semelhante, nos afirma Bhabha: 

(...) a representação da diferença não deve ser lida apressadamente como o reflexo de traços 
culturais ou étnicos preestabelecidos, inscritos na lápide fixa da tradição. A Articulação social da 
diferença, da perspectiva da minoria, é uma negociação complexa, em andamento, que procura 
conferir autoridade aos hibridismos culturais que emergem em momentos de transformação 
histórica (BHABHA,1998, p. 20). 

Dessas representações se desprende a reflexão do “eu” que se recria na consciência simbólica do 
espaço discursivo do qual emerge. Nos versos da escritora, se encontram os propósitos 
afirmativos em defesa das comunidades afrodescendentes em contextos periféricos. Esta é a 
mobilização que torna visíveis os discursos, sujeitos e novas dinâmicas de fronteiras culturais. É 
o que o escritor Silviano Santiago chama de “O entre-lugar dos discursos latino-americanos”. A 
releitura desses espaços, aparentemente vazios, ressurge na literatura “(...) entre a prisão e a 
transgressão, entre a submissão e a agressão, entre a obediência e a rebelião, entre a assimilação 
e a expressão” (SANTIAGO, 1971 p. 26). 

A representação da mulher negra na poesia de Mary Grueso confere força à voz dos apagados. 
São textos que apresentam, entre outras muitas características, (...) “o hibridismo cultural e 
histórico do mundo pós-colonial”, (...) produções intelectuais, que se situam “nas margens 
deslizantes do deslocamento cultural” (BHABHA, 1998, p. 175 apud COSER, 2010).  

As relações locais e o valor da mulher negra representados na poesia de Mary Grueso nos levam 
a meditar acerca das condições dos “marginalizados”, aqueles que ainda vivem sob o rótulo da 
discriminação racial que lhes nega a diferença. São textos que dão a medida de como essas 
comunidades vivem, como se auto-organizam nas lutas cotidianas. 
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 Negra soy é um dos trabalhos poéticos de Mary Grueso Romero que se encontra publicado na 
antologia colombiana ¡Negras somos!. Esse poema faz parte de outra obra de Mary Romero 
intitulada Metáfora del Tambor o Negra Soy. É um poema formado por oito estrofes, cada uma 
delas composta por quatro versos. Neste poema, há um sujeito poético feminino que se 
autodenomina e defende seu direito de ser socialmente denominada de negra, e, ao fazê-lo, 
constrói uma oposição entre as categorias negra versus morena/de color, em que a categoria 
negra é associada a uma reivindicação da identidade negra ao passo que morena/ de color é 
associado a uma estratégia de branqueamento. 

 No poema “negra soy”, o eu poético da mulher negra é marcado pela reivindicação do seu 
espaço, pelo direito de posicionar-se como negra numa espécie de grito de desabafo que 
condena os negros ao apagamento histórico. Em produções poéticas de sujeitos que assumem a 
condição de enunciadores, a representação da sua experiência pessoal transcende âmbitos 
muito mais profundos e nos convida a compreender cada vez mais o diferente. É o que nos diz a 
escritora Elizabeth Sosa:  

La pequena história empieza a contarse desde la experiência individual delsujeto social que hizo 
vida enla periferia, homogeneizando el discurso pós-moderno como una propuesta fundamental 
frente al discurso racional de Modernidad (SOSA, 2009, p. 5).  

Em busca da reafirmação da sua identidade negra frente a contextos que condenam o negro à 
pobreza, ao apagamento social e à opressão, a autora se sente compelida a reconfigurar a 
identidade de sua raça, transmitindo ao leitor o clamor pela sua alteridade. Vejamos como se dá 
a reafirmação de suas raízes africanas em alguns trechos do poema Negra Soy: 

NEGRA SOY 

¿Por qué me dicen morena?  

Si moreno no es color 

Yo tengo una raza que es negra 

Y negra me hizo Dios. 

Y otros arreglan el cuento 

 
diciéndome de color 

 

Yo tengo mi raza pura 

Y de ella orgullosa estoy 

De mis ancestros africanos 

Y del sonar del tambó. 

 A desconstrução do estereótipo e a construção da imagem positiva da mulher negra contribui 
para dar vigor e marcar a presença do sujeito enunciador negro na sociedade colombiana atual.   

 As criações literárias de Mary Grueso se apresentam como reelaboração dos valores e das raízes 
ancestrais do solo africano. É uma espécie de invocação pela proteção e amparo para os 
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enfrentamentos das lutas diárias na sociedade. Os espaços de expressão de seu sentimento de 
pertença às raízes africanas ficam claros nos seus versos.  

  Não apenas na Colômbia, mas em algumas partes do mundo, escritoras negras, a exemplo de 
Mary Grueso, têm conquistado alguns avanços na difusão das suas tradições culturais. A 
produção, leitura e análises dessas obras contribuem para a compreensão do que significa ser 
negro, especialmente, o que representa ser afro- colombiano para essas populações 
colombianas.  

 É inegável a contribuição dessas produções literárias e a reflexão que através delas se 
estabelecem. Porém, sabe-se que ainda há fortes resistências enfrentadas por essas escritoras 
para fazer-se presente na literatura. Na análise de Tatiana Capaverde, as produções poéticas 
contemporâneas cumprem o papel ao qual se destinam e podem ser assim consideradas: 

Na literatura contemporânea é possível observar o processo de transculturação, nova abordagem 
das diferenças, em que se manifestará o entendimento do estranho como o outro rico em 
conteúdo para diálogos e trocas, livre das oposições antagônicas (CAPAVERDE, 2012, p. 100). 

A pesquisa sobre a narrativa de Mary Grueso trata principalmente do valor cultural das 
comunidades negras do seu país, os confrontos históricos travados por esses habitantes, a luta 
pela emancipação e visibilidade. É a proclamação do orgulho da sua identidade afro-
colombiana que na sua poesia encontra a chance para que se restabeleça o sentido de orgulho 
da raça negra e a reafirmação da sua hereditariedade africana.   

Considerações finais 

 À medida que uma série de grupos culturais ou racialmente marginalizados assumem uma 
postura reivindicatória, torna-se uma luta de fato e um importante artifício no combate contra 
a discriminação, seja ela racial, de gênero, de credo e de outras tantas espécies. O trabalho 
poético de Mary Grueso é capaz de oferecer leituras sobre a realidade sociocultural do seu povo, 
tornando-se um campo de observação da sua subjetividade como escritora afro-colombiana.  

Poemas lidos a partir de olhares e diferentes perspectivas teóricas promovem debates sobre o 
que os afrodescendentes escrevem, neste caso específico, sobre o que a mulher negra produz em 
termo de literatura, suas formas de representação, a reelaboração dos seus símbolos nas suas 
relações sociais. Longe de ser apenas uma proposta utópica de discussão, o olhar sobre o outro 
em um mundo de identidades diversas, nos possibilita uma discussão para que saiamos das 
nossas visões limitadas. Como nos sugere Moita Lopes: 

A possibilidade de experimentar a vida de outros para além da vida local é talvez a grande 
contribuição da vida contemporânea, ao nos tirar de nosso mundo e de nossas certezas que 
apagam quem é diferente de nós e não nos possibilitam viver outras formas de sociabilidade 
(MOITA LOPES, 2006, p. 92). 

Quando tematizamos as vozes das minorias, estamos, ao mesmo tempo, abrindo espaços para a 
ampliação e compreensão sobre o discurso dos silenciados e ignorados socialmente. O objetivo 
aqui proposto é promover reflexões que apontem caminhos para a visibilização de escritoras 
negras como Mary Grueso Romero, cuja história de vida se vincula às regiões periféricas que, 
através dos seus versos, assume um grito poético em defesa da sua raça, visando 
primordialmente despertar em que a lê o respeito e admiração pelo seu povo, pela condição da 
mulher negra poeta e seus valores culturais. 
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A empreitada colonial  e a aventura descolonizadora de heróis 
ribeirinhos 

Simone Norberto145 
Miguel Nenevé146  

A trajetória histórica da Amazônia de colonização e opressão dos povos existentes e exploração 
aos que vinham em busca de uma vida melhor obedeceu o mesmo ciclo na localidade ribeirinha 
de Nazaré/RO. Como nas demais empreitadas coloniais, reproduziu o modelo econômico de 
semiescravidão do extrativismo da seringa e/ou outras substâncias extraídas da floresta. 

A história pouco registrada em documentos ganha sustentação com os relatos de memória, 
colhidos na comunidade e analisados neste artigo. Neles é possível perceber que os narradores 
são partícipes do processo e revelam, em suas falas, a configuração das chamadas colocações. 
Porém, ao mesmo tempo, ressignificam seus valores e revertem sua condição de sulbaterno, 
contribuindo assim para uma nova atitude em face do discurso colonizador.  

Como estratégia utilizam a própria cultura, rica em mitos e lendas. As diferentes faces desse 
imaginário permeiam o universo ribeirinho, traduzindo costumes, crenças e práticas e ainda 
configurando uma saga heroica de homens que se rebelam e empreendem o que Franz Fanon 
chama de “combate”.  

A vitória decisiva contra o colonialismo é alcançada, mediante jornada, que analogicamente à 
dos heróis, segue as mesmas motivações e percalços do arquétipo comum nos mitos de todos os 
povos. 

É o caso do narrador Artêmio Águila Ribeiro. Refém de uma estrutura engessada pelo capital - 
(“A gente trabalhava aí pra fazer o sextreiro, cada um soveiro trazia uma certa quantia de peso 
de sova”) -, ele encarna o papel do herói, arquétipo comum nos mitos de todos os povos e além 
dos tempos. Segundo Campbell o herói é aquele que “conseguiu vencer suas limitações 
históricas pessoais e locais e alcançou formas normalmente válidas, humanas” (CAMPBELL, 
1988, p. 28).  

Para ele as visões, ideias e inspirações dessas pessoas vêm diretamente das fontes primárias da 
vida e do pensamento humano:  

“Aí um dia eu fiquei muito contrariado que eu fui convidado para ser primeiro mesário em 
Porto Velho, numa eleição lá no John Kenedy (escola). Aí eu fui, no segundo ano me 
transferiram pra Calama, né? Aí me deixaram aí na beira desse barranco com vinte e um eleitor. 
Aí eu fiquei aí. Tive que enfrentar o barco, pra colocar o título desse pessoal em dia, 131 pra não 
dar problema depois que eles precisassem, né?” (Artêmio Águila Ribeiro, 71 anos).  

O chamado para a aventura do herói, no relato feito por Artêmio, surge com o erro, no caso, o 
abandono do Estado em relação à comunidade. O exercício do direito, na época, era pouco 
claro e ainda não consolidado. O erro, segundo Campbell, é “aparentemente um mero acaso”, 
mas revela “um mundo insuspeito e o indivíduo entra numa relação com forças que não são 
plenamente compreendidas” (CAMPBELL, 1995, p. 60). 

A quebra da promessa do envio do barco para buscar os eleitores provoca a perturbação no 
espírito do herói dentro de seu microcosmo doméstico e “por vontade própria” ele decide 
enfrentar a jornada mitológica. Nessa fase, “o destino convoca o herói e transfere-lhe o centro 
de gravidade do seio da sociedade para uma região desconhecida” (CAMPBELL, 1988, p. 60), 
na qual ele terá tarefas a cumprir.  

“Rapaz eu vou sair no sábado, eu vou sair não sei que hora eu vou chegar. Eu vou ver si... 
Conversar com pessoal aí. Aí, na época eu consegui 101 títulos de eleitor, né? Aí, o pessoal 
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confiaram em mim, eu anotei direitinho, aí eu fui a Porto Velho fazer as transferências desses 
títulos, pra Nazaré, né? E juntamente com a urna. (Pra fazer eleição aqui, é?) Eleição aqui, pra 
tirar aquela despesa do povo, aquele … Ficar noites e noites acordado, esperando barco. Aí todo 
mundo votava aqui e foi embora. Aí começou a Nazaré, aí começaram a ver Nazaré, aí tinha 
uma urna, né? Aí o pessoal começaram a ver, né?” (Artêmio Águila Ribeiro, 71 anos). 

Com seu pequeno barco, enfrenta a jornada pelo caudaloso rio, perseguindo a entrega dos 
inúmeros atores que irão compor a comunidade para convencê-los de seu intento. O herói 
sempre é guiado por ideais nobres e altruístas como liberdade, fraternidade, sacrifício, coragem, 
justiça, moral, paz. Em seguida, minúsculo perante a força do centro em oposição à periferia, 
enfrenta os representantes do Estado com suas armas, a representação eleitoral. Concluída a 
missão, o herói volta com seu troféu, símbolo da sabedoria, que traria a renovação à 
comunidade, ou seja, a representação de fato, “do começo” político-administrativo do Distrito. 
O mito fundador do lugar se renova, sob uma perspectiva descolonizadora. 

Outros heróis se juntam na luta em diversos momentos da constituição de Nazaré. Os 
protagonistas dessas pequenas narrativas épicas revelam em poucas palavras as dimensões 
dramáticas do embate colonizador/colonizado. Nada mais impressionante do que a trajetória 
do menino Pantoja, que passa pelo ritual de iniciação do herói e enfrenta os perigos da selva 
para se livrar do regime de semiescravidão do seringal. A narrativa de seu martírio tem 
estrutura das jornadas míticas, a começar pelo ambiente hostil, assustador, inadequado para 
uma criança, que dos dez anos aos catorze anos, vive isolado e sem perspectivas. 

“Aí tinha onça demais, meu irmão, tinha onça demais. Eu cansei de ir andando assim na estrada 
assim, eu chegava a onça assim, a onça na minha frente andando. Ficava olhando assim onde ela 
tiver, aí levantava e ia embora. E eu ficava lá me escondendo pra ela não me ver. Eu tinha muito 
medo de onça. Quando foi um dia, amanheceu chovendo. Derradeiro ano, amanheceu 
chovendo. Aí eu peguei a escova, fui lá na beira, escovei a boca, aí, eles já tinham chegado do 
festejo, né? Aí eu vinha subindo, eu mais meu irmão, Nego, o mais velho. Aí eu disse, “Nego”, 
me deu aquela coisa ruim, não sabe? “Nego, eu vou me embora.” Ele começou a rir. “Embora 
rapaz, tu tá ficando doido?” “Eu não tô ficando doido não, rapaz. Doido eu tô é aqui”. “Por que, 
rapaz, tu quer ir embora?” “Eu quero ir me embora, rapaz, não aguento mais ficar aqui não. 
Rapaz, tô 4 anos aqui dentro, acha isso mole, rapaz?” Ele disse, “nada, rapaz, mas já tá 
terminando o (incompreensível). Eu disse “mas eu não vou mais esperar não eu vou me embora 
hoje”. “Como que tu vai embora, só tem uma canoa”. Disse, “eu não não quero canoa não, vou 
por terra”. Veja! (incompreensível) ficava mais ou menos quatro, cinco horas de Dico Garcia, 
até parente desse Lindeberg aí. Rapaz, aí eu desabei por terra, dona Maria. Saí de lá umas nove 
horas, oito e meio pra nove horas, eu desabei de lá foi cedo. Me lavei, quando foi três horas da 
tarde eu cheguei onde tava o Diquito, rasgando o mato, terra firme, no meio do mato, dentro 
Jamari, aí no barraco dele. Quando ele me viu ficaram tudo assim. “Rapaz, o que tá 
acontecendo?” “Nada, não tá acontecendo nada.” “Tá.” “Rapaz, Não tá”. “Tá”. “Égua macho tu 
tá ficando doido, é? Rapaz, você por aqui sozinho, pelo mato? Não, tá acontecendo alguma ...” 
“Num tá rapaz. Eu vim aqui pra você me dar uma canoa pra eu ir embora pra casa”. “Rapaz, tu 
tá ficando doido?” “Tô não, eu quero ir me embora, só vou daqui se tu me der uma canoa.” Aí 
ele disse, sobe. Aí a gente veio conversando e tal, aí ele disse, “Eu vou te arranjar uma canoa, mas 
nós vamos pescar lá no lago”. Pra me queixar, sabe? Aí de tarde nós fomos pro lago pescar, 
matemo uns peixes, viemos trazer os peixes no barraco, aí voltemo trouxemos a canoa até no 
Jamari. “Agora eu vou embora mesmo, a canoa já ta aí”. Aí dormi lá, de madrugada eles saíram 
pra estrada e eu me arranquei. Foi embora no rio. Dona Maria, sei lá, a gente era jogado fora, os 
pais não tinham conta com a gente não. Não tinha dó de ninguém não. Hoje não, qualquer 
coisa, as mães só faltam morrer pelos filhos, aquele tempo não tinha negócios com os filhos não. 
Meus pais eram assim. Naquele tempo os pais não tinha dó de filho não, os filhos que se 
desgraçasse pra lá. É os meu era assim de muito. Aí rapaz, eu vim quando foi umas duas horas 
da tarde vinha passando num lugar chamado São Romão. Aí eu olhei cima assim na seringueira, 
na seringueira na beira do rio, tinha uma tigela, lá em cima pregada. Aí eu gritei, aí o cabra 
respondeu. Era o Amor e o Adalberto, que trabalhava lá. Aí, quando escutam alguma coisa 
assim correm tudo pra beira, né? Aí vieram era eu. “Rapaz, pra onde tu vai?” “Eu vou embora 
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pra casa”. Encostei. “Não, rapaz, vai lá em casa. Que a Maria ta lá.” Maria, Maria, Maria Pato. 
Nós chamava Maria do Amor, que era casada, o marido dela era Amor. Ela era filha do Feidoca 
Pato. “Espera lá que nós terminando de colher”. Aí encostei lá, dei esticada tal, me enrolaram. 
“Dorme aqui, tu só vai amanhã. Tu não vai chegar hoje hoje, nem amanhã na sua casa, rapaz. 
Fica aqui”. Aí fiquei, dormi de novo. Aí no outro dia, saíram pra estrada, a mulher dele levantou 
fez comida, fez tudo, botou dentro de uma lata e me deu. E eu saí doido, feito doido. Cheguei na 
boca do Candeias, Candeias onde joga no Jamari, né? Eu digo, diz que aqui pra cima o pessoal 
fala tem uma vala que vara no rio. Diz que é perto eu vou subir. Que por aqui eu só vou chegar 
em casa só amanhã. Hoje não vara na boca. Tava com dois dias com três não dava. Aí digo, vou 
subir no Candeias, subi no Candeias. Aí, dona Maria, já era assim pra tardezinha, aí vi umas 
muié, aqui na beira, um monte de muié, lavando roupa, com uma prancha, umas roupas 
estendidas assim, aí fui bater lá. Cruzei, as muié ficaram tudo me olhando e eu também. Eu 
disse, “é aqui, onde é que tem uma vala aqui que vara pro Madeira?” Ela disse “é aqui”. Eu digo 
“aqui aonde?” “É aqui, porque seca”. Só a terra, sabe? Tudo seco. “Por que?” “Porque eu queria 
varar pro Madeira”. Ela disse, “ só tem essas lagoas”, daqui pra li era terra e tava aquelas lagoa, e 
tinha terra de novo, tudo assim. “É longe?” Ela disse “olha, dá, agora o senhor arrastando 
canoa”, canoa era de jutinha, né? “Você vai gastar uma meia hora, mas quando tem água, é 
quinze minuto”. Eu digo eu vou varar já, já. (risos) Rapaz, aí se arrastava, ela riu de mim. “Moço, 
senhor ta doido?” Eu tinha catorze anos, um menino, rapaz. “Moço, senhor ta doido?” “Eu não 
to doido não, a senhora não disse que é perto, eu vou varar isso aqui já, já”. E taquei, taquei, e 
varei, varei no rio. Eu digo “ah, meu deus, se...” Embarquei no canoa e saí, no meio do rio dona 
Maria. A senhora sabe onde é Aliança? (rum, rum) Sabe onde é a vala? (Sei) Eu varei naquela 
vala. Quando eu andei uns duzentos metros, pra baixo, no meio do rio. Dona Maria boiou um 
bicho assim naquele motor, um bicho preto,mas era assim largo assim, aquele bicho, bem largão 
assim. Boiou assim no meio do rio aquela borrachona assim e afundou. Mas não fez banzeiro 
não, sabe? Só subiu e desceu e eu cruzei pro lado de Itapuã, assim. Aí fui pro lado de lá. E nunca 
mais pisei dentro do Jamari. (Foi quando o senhor veio pra cá?) Foi sim senhora. Aí cheguei, 
encostei no porto do patrão, o patrão tava domando banho, ele me olhou assim. Disse 
“Raimundo”. “Senhor”. “Que cê ta fazendo aqui, Raimundo?” “Eu não to fazendo nada aí não, 
senhor, eu to chegando agora”. Eu brincava com ele, era o Álvaro Postigo, meu patrão. “Que que 
aconteceu, Raimundo?” Disse,“nada, aconteceu nada, não.” “Salta, Raimundo, salta. Vamos 
conversar?” Fomo pra lá. “Raimundo, conta”, “que história, não tenho história nenhuma pra 
contar pro senhor não, o que eu vou contar pro senhor é nunca mais eu ponho meu pé no 
Jamari.” “Por que?” “Porque lá é um inferno”. Era o tal do seringal, lá. “Aquilo lá é um inferno, 
já tem quatro anos que eu to lá, entrei pra lá menino, já to ficando velho, lá dentro. Não vou 
mais lá não. A borracha ta lá. A suas tigelas, o meu irmão vai tirar, vai botar no barraco, pro 
Boró trazer”. Até hoje eu morro e não me esqueço. A minha borracha não terminei a semana, 
deu 36 quilos, que eu não terminei a semana. Era por toda a semana pra tirar a borracha. Nunca 
mais entrei pra dentro do Jamari, passo na boca do jamari eu me benzo. (faz o gesto) E fora” 
(risos) (Raimundo Pereira Pantoja, 68 anos) 

Segundo Campbell, “um herói vindo do mundo cotidiano se aventura numa região de prodígios 
sobrenaturais; ali encontra fabulosas forças e obtém uma vitória decisiva”. O percurso do 
pequeno herói Pantoja segue o padrão da aventura mitológica – “uma magnificação da fórmula 
representada nos rituais de passagem: separação-iniciação-retorno” (CAMPBELL, 1949, p. 36).  

Ele ouve o chamado da aventura para o “despertar do eu”, o que na psicanálise consiste em: 
“retirar-se da cena mundana dos efeitos secundários e iniciar a jornada pelas regiões causais da 
psique” (idem, p.27).  

O chamado também representa um ritual, uma passagem, que quando completa, equivale a 
uma morte seguida de um nascimento. Por isso, seria típica da circunstância a figura da floresta 
negra, simbolizando o Centro do Mundo. Os lugares desconhecidos como a selva são, aliás, 
campos livres para a projeção do inconsciente. É na floresta povoada de onças, tempestades e 
medos que o menino sente o incômodo: “me deu aquela coisa ruim, não sabe?”.  

Campbell ainda recorre a Freud para explicar o momento de ansiedade, que representa os 
sentimentos da primeira separação da mãe, a crise do nascimento. No caso de Pantoja, a dupla 
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separação, a do inconsciente e a física, já que os pais o deixaram ir para o seringal junto com o 
irmão, ambos ainda crianças.  

A aventura traz o amadurecimento, mas, para enfrentar os obstáculos, entre eles os limites 
impostos ao herói, há sempre os guardiões para alertar sobre os perigos além da esfera da 
proteção da sociedade. No caminho de Pantoja, o irmão, Dico Garcia, Adalberto, Maria do 
Amor, ou mesmo as mulheres lavadeiras do canal entre o Rio Jamari e o Rio Madeira, cumprem 
esse papel, porém, mesmo assim, ele se arrisca em direção ao inexplorado, ao “tortuoso 
caminho de seu próprio labirinto” (CAMPBELL, 1949, p. 105).  

O herói se depara ainda ao final da jornada com a grande serpente, símbolo da iniciação e 
também com os poderes demiurgos e criadores da vida. Trata-se da serpente do mundo inferior 
que sustenta a terra com sua cabeça.  

A descida ao “inferno”, como descrito pelo próprio Pantoja, serve para purificá-lo e livrá-lo 
definitivamente da subjugação do modelo escravagista. O menino se torna homem e enfrenta o 
patrão, deixando suas tigelas de borracha para trás, sem apagar da memória o seu triunfo sobre 
o sistema. A lembrança dos trinta e seis quilos de produto extraído, sem sequer cumprir 
obrigação da semana é o velocino de ouro, o símbolo da sabedoria adquirida. O ciclo se 
completa com o retorno do herói, que por meio da narrativa, revive a saga e imprime seu 
legado. Muitos outros narradores de Nazaré fazem o mesmo, relatam seus feitos 
extraordinários, em ambientes extremos, conscientes de seu papel. 

Segundo Campbell, “um herói vindo do mundo cotidiano se aventura numa região de prodígios 
sobrenaturais; ali encontra fabulosas forças e obtém uma vitória decisiva”.  

Um herói, no campo mitológico, é sempre alguém especial que deu a vida por algo maior que 
ele mesmo. Geralmente, é fundador de algo, de uma nova era, de uma nova cidade, de uma 
nova modalidade de vida. “Para fundar algo novo, ele deve abandonar o velho e partir em busca 
da ideia-semente, a ideia germinal, que tenha a potencialidade de fazer aflorar aquele algo 
novo” (CAMPBELL, 1949, p. 145). Nesse sentido, a comunidade de Nazaré tem mais um herói 
beiradeiro, o líder “que percebeu o que podia ser realizado e o fez”. Aquele que deixou de 
pensar prioritariamente em si mesmo e, por uma transformação de consciência 
“verdadeiramente heroica”, passa a agir em prol do povo (idem, p. 135). Trata-se do professor 
Maciel, um pioneiro citado em muitos depoimentos, como o motivador de uma mudança de 
mentalidade em Nazaré. Se toda sociedade precisa de heróis, como forma de imprimir nessas 
imagens, uma intenção que possa atuar como um poder único, a comunidade também os elege 
não apenas pelos feitos de coragem, mas pelo legado histórico deixado como exemplo para os 
descendentes. 

Segundo Joseph Campbell (1988), em o “Poder do Mito”, a façanha convencional do herói 
começa com a usurpação de algo em relação a alguém, ou ainda quando sente que está faltando 
algo entre as experiências normais da sociedade. A façanha do professor herói teve início com 
sua percepção sobre a usurpação da condição cultural do ribeirinho, considerada inferior pelo 
colonialismo discursivo, no qual o periférico e o caboclo são sinônimos de atraso, impotência e 
ignorância.  

Sua reação, a exemplo do que sugerem os críticos do pós-colonialismo, foi a criação de um 
contexto favorável aos marginalizados e aos oprimidos para a recuperação de sua história e de 
sua voz. Ele soube dar o devido valor, resgatando a tradição ancestral como prática na 
comunidade, também formada por descendentes indígenas. Além do Seringandô, buscou 
outras tradições como o boi-bumbá, dança de influência nordestina que na Amazônia ganha 
elementos da cultura indígena e a quadrilha, uma reedição dos bailes da corte portuguesa à 
moda caipira. Uma das estratégias de descolonização apontada pelos pós-coloniais é justamente 
a recuperação dos idiomas e culturas pré-coloniais, se não completa, pelo menos, em parte. É a 
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defesa, por exemplo de Ngugi Wa Thiong’o, que aposta no florescimento da cultura indígena 
para apagar os malefícios do período colonial.  

A arma do herói que luta contra o colonialismo é a cultura, pois essa é a “única força 
aglutinadora da sociedade”, o que Ngugi chama de “despertar anticolonial” (THIONG’O, 1986, 
p. 88). É exatamente essa a ferramenta de Maciel, descrita pelo filho Timaia: 

“Eu assim eu me emociono quando.... (para, chora) Porque o Minhas Raízes, sabe? 
(emocionado) Ele tinha muitos planos... O centro cultural que ele começou a ajudar fazer. E a 
gente, por conta disso, sempre... Eu me lembro assim. Quando ele morreu foi uma das 
despedidas mais fortes assim que ele fez, né? Chamou particular, falou assim “filho, não deixa.... 
(emoção mais forte) não deixa o grupo morrer, porque nunca vi Nazaré ser tão valorizado, 
como agora. Então, acho que tudo começou a partir dele, assim essa herança que a gente 
recebeu, apesar de ter sido uma ideia do Túlio, mais do Túlio, que é o meu irmão, mas na 
realidade tudo partiu dele, porque que veja bem essa história de quando começou Nazaré, todas 
as ideias que eram formadas na escola, atividades culturais quando, porque era assim pai não era 
um professor de sala de aula, ele falava assim “a verdadeira escola esta fora dela”, né? Então os 
grupos de, ele formava grupos pra fazer teatro, outras pessoa pra fazer esporte, então era muita... 
música, né? Tudo rolava assim, nossa muito tempo atrás, mais de quarenta anos atrás. Então 
assim, a gente aprendeu a conviver com aquilo, não teve jeito, né? Eu cresci já vendo meus tios, 
meus padrinhos, parentes interpretando peças, né? A gente já convivia aquilo, via meu pai 
tocando, com meu tio tocando na igreja, né? A velha guarda, então a gente conviveu assim no 
meio muito bacana, e não teve jeito de fugir a isso, né? Então isso foi legal porque, além de 
vivenciar aquilo, ver, enxergar, não tá participando diretamente, mas a gente via que aquilo era 
uma coisa legal. Então a partir de quando os veteranos foram parando, aí a gente foi, nós fomos 
continuando, entendeu? A geração da gente, as pessoas que fazem teatro, que cantam hoje, a 
gente foi já tipo instrutor, né? Então, a gente aprendeu e foi passando e é o que “Minhas Raízes”, 
que a gente deseja. Os meus filhos eles já fazem peça sozinhos, já fizeram coisas sozinhos, 
músicas sozinhos, já foram passando”. (Canta uma música que eles fizeram....) (Timaia dos 
Santos Nunes). 

A atitude do professor é um espelho para toda a comunidade. O seu exemplo reverbera em 
várias esferas, políticas, sociais e culturais. Como as mil faces dos heróis descritos por Campbell 
(1949), Maciel exteriorizou o que pensava e deu indicações para a comunidade seguir o seu 
próprio caminho. Aliás, tal como Ariadne ofereceu o fio a Teseu, demonstrou o caminho a 
seguir aos seus filhos. 

O herói Ulisses inspirou Telêmaco que, mesmo ordenado por Atena, se preparou 
intencionalmente para realizar a “proeza” (CAMPBELL, 1949, p. 137; HOMERO, 1994, p. 25). 
Timaia e os irmãos, sobretudo Timaia, se jogam também nessa aventura heroica da busca pelo 
pai, que na verdade se traduz na própria busca pela sua natureza, sua própria fonte de energia 
para continuar o combate contra outras forças que podem ameaçar a comunidade. 

O grande projeto de Maciel resultou, obviamente, no grupo musical “Minhas Raízes”, formado 
por talentos de Nazaré, clara inspiração e consequência natural de um trabalho de uma vida. 
Mais que um símbolo, o grupo catalisa tudo que foi semeado ao longo de um período de 
combate descolonizador dessa comunidade. Reúne os valores, as tradições, as inovações e ainda 
projeta a comunidade para além da mera fronteira geopolítica, preenchendo lacunas 
identitárias sob a ótica de uma nova percepção, mais abrangente e inclusiva. 

É justamente o “Minhas Raízes”, produto do sonho de Maciel, que faz a homenagem ao herói 
inspirador de uma saga. Os filhos e discípulos se utilizam do mesmo instrumento disseminado 
pelo pai e mestre para cantar seu legado. Na canção “Saga Beiradeira” a síntese da aventura é 
composta por Taiguara, um dos filhos de Manoel Maciel. 

Saga beiradeira, saga beiradeira, saga beiradeira  
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Vou lhe contar, amigo, a história de um lugar  

Que poucas pessoas conhecem, outras nem ouviram falar  

Em Nazaré a terra é farta pra quem gosta de trabalhar  

Pois a natureza não é ingrata com quem dela sabe cuidar  

Saga beiradeira, saga beiradeira, saga beiradeira  

A cultura que lá existiu foi meu pai que incentivou  

Homem de família humilde, que tornou-se professor  

Um homem valente e destemido que fundou aquele lugar  

Levou teatro, música, quadrilha, seringandô e boi-bumbá  

Mas um dia de surpresa uma enfermidade apareceu  

Ele lutrou contra a doença, mas dela faleceu  

Hoje repousa entre as matas no lago do Peixe-Boi  

No dia de sua despedida até o barranco chorou  

Em seguida veio a chuva e sua alma lavou  

Saga beiradeira, saga beiradeira, saga beiradeira  

(Taiguara Martins) 

A canção título do segundo disco do grupo “Minhas Raízes” abre o CD, logo após um 
fragmento de gravação do próprio Maciel, no qual ele fala sobre o dom sagrado da música e 
toca uma pequena canção em sua gaita. Sua voz, eternizada pelos aparatos tecnológicos, toda 
vez que é executada, parece lembrar uma repetição descolonizadora, em que a linguagem, 
deslocada, pode colonizar, mas que relacionada à cultura e ao local, descoloniza. 
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Sobre o traçado da escrita l ibidinosa e transgressora em 
Coronel de barranco, Claudio de Araújo Lima. 

Adriano Araújo PEREIRA147
148 

Simone de Souza LIMA149 

O Romance é dividido em três partes, as sementes, as árvores e as cinzas.  Os fatos ocorrem 
entre 1876 e 1926. Matias Albuquerque o personagem e narrador é quem nós conta a história 
através da sua empreitada que começa em 1876 na sua inocência de garoto ajudando Mr. 
Wickham a contrabandear as primeiras sementes de seringueira, cominando em 1914 no 
colapso da borracha, na queda da produção brasileira e nos intermináveis recordes da borracha 
asiática. Entretanto, nesse meio tempo que corresponde de 1876 a 1926, Matias após uma 
tragédia familiar e amorosa decide embarcar para a sua primeira aventura, viajando a Inglaterra 
em companhia de Mr. Wickham o inglês que contrabandeou as sementes da seringueira. Lá na 
Inglaterra Matias teve a oportunidade de continuar estudando, e vendo aos poucos crescer o 
que um dia se tornaria o martírio dos coronéis da borracha, as primeiras mudas da 
heveabrasiliensis, que com o tempo foram transportadas para as terras férteis de Singapura. O 
jovem amazonense vive por vários anos no estrangeiro, conhecendo Mistis com quem tem uma 
intensa e breve vida. Após a morte da sua amada, o agora Sr. Albuquerque se atreve a regressar 
para o Amazonas e a viver uma emocionante e inigualável aventura no Seringal “Fé em Deus”, 
trabalhando de Anotador, guarda livro. Através da sua escrita fiel aos fatos, Matias consegue 
retratar o seringal em sua essência; da vida sofrida e de solidão dos seres que lá viviam 
escravizados pelos seringalistas; coronéis da borracha, que apesar de tudo também eram 
submetidos à abstinência feminil forçada, visto que, também ficavam reclusos nos seus 
domínios de seringa, esperando o batelão (navio) de cada nova cheia que traziam os aviamentos 
e os levassem para Manaus, cidade da época transformada pela luxuria eloquente advinda dos 
ganhos da seiva, sangue branco, da seringueira, que possibilitava aos coronéis os mais diversos 
requintes: tais como azulejos diretos da França e Inglaterra, bebidas, temperos, utensílios, 
companhias de teatro e mulheres. 

Neste trabalho apresentaremos os relatos das transgressões sexuais e a forma de vida que o 
seringueiro era submetido na ficção do tempo áureo Amazônico correspondente ao “ciclo da 
borracha” tratado no romance Coronel de Barranco, de Claudio de Araújo Lima. 

Vale ressaltar que se trata de uma análise sobre algumas cenas de um romance, portanto uma 
obra de ficção, podendo ou não haver sintonia com a realidade, mas que por corresponder a 
uma obra literária possui verossimilhança, detendo assim caráter de verdade. Algumas das 
práticas apresentadas nesse trabalho realizadas pelos seringueiros já eram comuns de alguns 
grupos marginalizados da sociedade. Outras são em decorrência da cultura patriarcalista, como 
a opressão e a forma truculenta a qual a mulher no seringal se encontrava, ou era submetida.   

Sob a perspectiva da sexualidade transgressora na Amazônia abordada no livro, descreveremos a 
vida do seringueiro condenado ao trabalho escravo nas isoladas estradas de seringa, na qual 
imperava a solidão e a carência sexual pela falaciosa ausência da mulher no ambiente do 
seringal. 

O explorador – O Seringalista, detentor do seringal, toma com ferocidade os seringueiros como 
escravos da seiva branca que era cotada a preço de ouro, empregando altos débitos de uma 
conta sem fim, obrigando-os a trabalhos desumanos nas colocações/estrada de seringa, 
deixando-os cativos, isolados mata adentro. Frisando que, pela ensandecida ganância dos 
coronéis para maior coleta de borracha, em alguns seringais o seringueiro não podia plantar, 
pescar ou caçar, muito menos se relacionar com uma mulher. No romance Coronel de 
Barranco, de Claudio de Araújo Lima, o Seringalista que manda no seringal Fé em Deus é o 
Coronel Cipriano, que é um dos seringais citados por Matias Albuquerque o personagem 
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narrador. No personagem Cipriano podemos identificar todos os traços do Seringalista na 
época, tudo era na base da ditadura da borracha, na qual, o coronel era a lei maior, comandava 
o seringal com mãos de ferro. Quando os bravos, que era como chamavam os novos 
seringueiros, chegavam ao seringal, ele logo mandava o anotador colocar todas as despesas 
deles no caderno de contas, e já pedia que colocasse juros altíssimos sobre tudo, inclusive na 
despesa da viajem, do deslocamento desses novos trabalhadores. Assim começava a escravidão 
dos seringueiros presos a um débito muito alto, que muitos pagaram com a própria vida.  

Os coronéis da borracha, também eram submetidos à abstinência feminil forçada, visto que, 
também ficavam reclusos nos seus domínios de seringa, esperando o batelão (navio) de cada 
nova cheia que traziam os aviamentos e os levavam para Manaus. Já os que moravam nas 
cidades de Manaus e Belém embriagavam-se do luxo. Financiavam a construção de Mansões e 
prédios. No tempo de glória existia muitas casas aviadoras que mandavam os aviamentos para 
os seringais, tudo com muitos requintes, até bancos surgiram. As cidades de Manaus e Belém 
possuíam recursos que em outras regiões do Brasil só chegariam tempos depois, como rede 
elétrica, saneamento e água encanada em algumas partes, além de bonde elétrico. Naquele 
tempo chamavam Belém de Paris na América por sua grande riqueza e beleza, muitos coronéis 
da borracha moravam em Belém. E todo esse luxo dos Coronéis era financiado a duras penas 
pelos seringueiros.  

Os seringueiros na sua maioria vindos do nordeste deixavam sua família, ou noiva e vinham em 
busca do Eldorado da borracha.  Por sua vez, em sua empreitada ambiciosa, viravam escravos 
dos coronéis, viviam para o corte da seringa e nada mais, e eram obrigados a renúncia forçada 
dos desejos sexuais. Sofriam famintos na solidão extrema pela ausência da mulher, arquitetando 
assim soluções desesperadas para a satisfação sexual, ao passo de surgirem todos tipos de casos.  

Muitos desses bravos homens morriam antes mesmo de chegar a fazer o primeiro corte. A 
viagem era longa e as condições precárias, sem contar as doenças, como malária, febre amarela, 
febre espanhola, hepatite. Além das doenças causadas por falta de saneamento dos locais que 
ficavam nas paradas da viagem. Segundo alguns historiadores, esses locais pareciam campos de 
concentração. 

Fragmento extraído de Coronel de barrancos de Claudio de Araújo Lima: p, 120. 

Diálogo entre Cipriano e Matias. 

“– Agora, coronel, o senhor tem de concordar comigo, que é duro, para homens assim ainda 
moços, terem de viver anos e anos sem mulher”. O senhor não acha? 

      – Eles se defendem, seu Albuquerque. Como eu também me defendia quando era 
seringueiro. Com o tempo, o senhor vai saber direitinho como esses cabras inventam cada 
manha pra resolver a falta de mulher. Só mesmo vendo. O senhor nem é capaz de imaginar.” 

Uma das únicas vezes que um homem tinha contato com outro era quando levava a borracha 
defumada para o barracão, e recolhia seus aviamentos. 

A mulher é considerada um objeto, uma mercadoria quase como as outras que vinham pra o 
seringal. Isso é mais comum a partir de 1914.  Um ser tão escravo desse sistema como os 
seringueiros, podemos dizer que eram as mulheres, por dois motivos, primeiro por sofrer a 
repressão social imposta à mulher do século XIX, segundo por também ser escrava do sistema 
da borracha. Portanto subalternizada de uma forma até mais agressiva. Pois sofriam opressão e 
agressão ideológica e sexual. A mulher não possuía direitos e subsistia em uma sociedade 
patriarca controlada pelos preços da borracha. Resumindo, eram impostas três opções, a de 
casar e viver como dona de casa, ir para o convento para estudar e assim virar freira, ou cair na 
marginalidade social e se tornar mulher dama (prostituta). 
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Só a partir de 1920 com o aumento da vinda de mulheres para a região, foi que o homem 
passou a recompor-se, pois antes forçado pela necessidade transformava-se em homossexual, 
ou entregava-se as práticas masturbatórias, e zoofilia. Muitas literaturas da região norte tratam 
o assunto das práticas transgressoras que os seringueiros se utilizavam para saciar o desejo 
sexual.  

Sobre a questão do Homossexualismo: p, 228 

Fala de Joca. 

“– Fugir, nada. Se não tiver jeito de arranjar saldo, vou mandar me capar e me dano a dar por aí 
pra todo mundo. Vou fazer vida de mulher dama, vai ver se não junto saldo. [...] 

Fragmento do dialogo entre os seringueiros: p, 227. 

– Eu quero é uma mulher mesmo. 

Antoninho resmunga: 

– Muito melhor mesmo e a canhota, pois não paga passagem, nem gasta aviamento, e é na hora 
que der vontade. 

O grupo de seringueiros aumentava” 

Vieram alusões aos que tinha fama de se defender nos troncos moles de certas arvores. Nas 
fêmeas de certos bichos derrubados na mata.”  

A escassez da mulher no seringal possibilita aos ficcionistas enfoques em permutas, violências 
sexuais contra mulheres idosas ou meninas, e ainda violência contra os companheiros de 
mulheres que são atacados e mortos por outros seringueiros desejosos de as possuírem. Pois, o 
seringueiro que tinha mulher tinha que ter muito cuidado para não ser morto, pois, mulher no 
seringal era mercadoria rara. Até mesmo no segundo ciclo, que foi quando as mulheres 
começaram a vir para a Amazônia com seus maridos, pois nesse período já era permitido, ainda 
era difícil de haver mulheres nos seringais. 

Fala dos seringueiros: p, 228. 

“– Deixa de arranjar briga, tamanho domingo. Melhor é fazer como aquele alagoano, que o 
paraíba contou. Ele resolveu se remediar com um pedaço de bacalhau enrolado.  

– Boa ideia. 

– Diz que é tão parecido, que ele disse que quando pegar uma mulher de verdade, é capaz de 
estranhar.  

– E ele ainda aproveita pra comer o bacalhau? Cru ou assado? 

 – Depois, quando fica enjoado, faz uma temporada de melancia. Bota a bicha no sol pra 
esquentar. Ele disse que é experimentar e ficar freguês.” 

Visto pela ótica feminista, a mulher era tida como objeto de consumo. Podendo ser trocada e 
vendida, sendo considerava uma mercadoria. Ressaltando que só quem possuía muito dinheiro 
ou poder de troca conseguia ter uma. E ao conseguir uma mulher corria o risco de ser morto 
por outro. Alguns seringueiros escolhiam índias na floresta, para amansar e terem como 
esposas. Pelo fato de haver tribos indígenas na Amazônia, podemos afirmar que a frase “não 
existia mulheres na Amazônia” é falaciosa visto que existia índias.  
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Percebe-se o patriarcalismo nas relações sociais dos personagens do romance, retratando bem a 
sociedade da borracha. Em Manaus, fala-se muitos das zonas. A ausência da mulher possibilita 
enfocar as práticas sexuais transgressoras de zoofilia através do qual o seringueiro procura 
satisfazer o instinto sexual com fêmeas de animais, entre elas a fêmea do boto e do jumento, ou 
em árvores. Enfim, a mulher era vista tanto como objeto de desejo que eles tentavam recriar a 
moda deles a vagina da mulher, ou mesmo ter a sensação da penetração do órgão em outras 
fêmeas, plenamente para o prazer. 

Diálogo dos seringueiros: p, 227. 

“– O Inácio disse que teve um seringueiro, em Xapuri, que arranjou até o meio de pegar uma 
fêmea de boto. Mas acho que é mentira. Não é? 

– É cachaça do Inácio. 

– Já ouvir falar nesse negocio, diz que a bota é igual, mas igualzinha á mulher. Fechou os olhos, 
o cabra pensa que está na zona.” 

Percebem-se no romance que muitas temáticas caíram por terra, como por exemplo: a mulher 
ser educada somente para ser dona de casa ou poder estudar só ser for para se tornar freira. Não 
havia ascensão além disso.  

Temáticas machistas, próprias do sistema patriarcal que ao passar dos tempos tornaram-se 
muitos discutidas e que aos poucos foram vencidas. 

A importância de fazer esse resgate histórico por meio da literatura e de poder estudar e ver as 
núncias que o autor consegue denunciar por meio da sua obra, está na análise que vai além de 
meramente recuperar os fatos, e que discute, debate e compreende as relações de poder para um 
melhor entendimento do todo o momento histórico ao qual a obra dialoga. Pois, este momento 
descrito no livro foi um período de riqueza e glória para o Brasil e para a região Amazônica 
visto que a extração da borracha proporcionou um avanço econômico nunca antes visto nesta 
região.  

Uma época tão gloriosa que nos deixou registros históricos marcantes, uma herança cultural, 
social, física e estrutural. Tanto pela cultura dos que vieram para a Amazônia em busca de uma 
vida melhor, em busca do tão falado “Eldorado” da borracha, e acabaram ficando, como 
também dos que permaneceram depois da queda do império da heveabrasiliensis. Os grandes 
símbolos que ficaram para as cidades da região norte; Teatro Amazonas em Manaus, Teatro da 
Paz em Belém, a Praça da República em Manaus. No auge Belém foi chamada de Paris da 
América.  

Porém, ressalta-se que toda essa riqueza foi financiada a preço do sangue de bravos homens que 
enfrentaram todas as adversidades da região amazônica que sabemos são muitas. Muitos desses 
bravos homens morriam antes mesmo de chegar a fazer o primeiro corte. A viagem era longa e 
as condições precárias, sem contar as doenças como, malária, febre amarela, febre espanhola, 
hepatite e etc. E quando chegavam ao local que iriam trabalhar já tinham um alto débito que os 
prenderia a este lugar por toda a vida, pois a dívida nunca seria paga. Assim viveu e morreu o 
bravo homem confinado nas estradas de seringa, tirando o leite da seringueira que financiou 
toda a riqueza dos tempos de glória, o seringueiro. 

Referência 

LIMA, Claudio de Araújo. Coronel  de Barranco. Editora valer. 2ª ed. Manaus: governo do 
estado do Amazonas, 2002.
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Simpósio:  Traços do imaginário:  o fantástico e o maravilhoso 
nas Literaturas de Língua Portuguesa  

Prof. Dr. Pedro Manoel Monteiro 
Profa. Msc. Raquel Aparecida Dal Cortivo150 

O simpósio temático: Traços do imaginário:  o  fantástico e  o maravilhoso nas 
Literaturas de Língua Portuguesa foi gestado em consonância com os parâmetros 
teóricos do I Congresso: Métodos fronteiriços: objetos míticos, insólitos e imaginários. Este 
simpósio propôs a ampliação das discussões em torno dos aspectos do imaginário no âmbito 
das culturas de língua portuguesa, sobretudo no que tange à cultura dos PALOPs (Países 
Africanos de Língua Oficial Portuguesa), dada a relação direta da influência na construção do 
mundo mítico brasileiro. Dessa forma, o simpósio visou discutir e apresentar análises 
abordando traços do imaginário nas Séries Literárias dos países de Língua Oficial Portuguesa, 
centrando a visada em alguns aspectos constitutivos do imaginário cultural que impactam o 
fazer literário.  

O I  Congresso:  Métodos fronteiriços:  objetos míticos,  insólitos e  imaginários, 
através do simpósio temático: Traços do imaginário: o fantástico e o maravilhoso nas 
Literaturas de Língua Portuguesa serviu de base para a apresentação de parte dos trabalhos 
desenvolvidos no âmbito do Grupo de Pesquisas LiLiPo – Literaturas de Língua Portuguesa, da 
Universidade Federal de Rondônia, que foi criado em 2005, pelos coordenadores do simpósio, 
que ainda hoje ocupam as posições de líder e vice-líder do grupo de pesquisa, respectivamente.  

O Grupo de Pesquisa LiLiPo contribuiu com o simpósio apresentando comunicações orais 
centradas em sua área de especificidade e em seus estudos regulares, nomeadamente os Estudos 
Comparados de Literaturas de Língua Portuguesa, com destaque para as obras dos PALOP, 
sobremaneira com os discursos centrados nas temáticas de gênero, cultura, construção de 
identidades e literaturas escritas por mulheres. Porém, desta feita, adaptou seus trabalhos para a 
mesma visada proposta do congresso, uma vez que essa visada tangência de alguma maneira 
influenciou o trabalho desenvolvido no grupo de pesquisa, pois, sabidamente, os elementos do 
fantástico e do maravilhoso perpassam todas as séries literárias indistintamente, como se pode 
perceber pelo leque de autores e de séries literárias representadas nas comunicações orais:  

O imaginário maravilhoso cabo-verdiano no conto Capotóna ,  de Ivone 
Aida, pelo Prof. Dr. Pedro Manoel Monteiro;  
O fantástico como explicitação do sentido do absurdo no romance “No 
Inferno”,  de Arménio Vieira, pela Profa. Msc. Raquel Aparecida Dal Cortivo; 
O maravilhoso e  o fantástico no conto “A morta”,  de Florbela Espanca, 
pelas Profa. Msc. Manuella Nogueira da Silva e Profa. Msc. Arlene Leite de Almeida;  
O real  como delírio no viés  do insólito e  fantástico no conto:  O homem 
que não podia olhar para trás,  de Nelson Saúte, pela Grad. Ana Yanca da 
Costa Maciel; 
“O Rapaz e  o crânio” em uma perspectiva sobrenatural ,  de acordo com 
Todorov, pela Grad. Andressa Viana da Silva;  
O fantástico “Gato no Escuro”, pela Grad. Doane Braga de Carvalho;  
O fi lho do vento,  de José Eduardo Agualusa:  o  maravilhoso em favor da 
valorização da identidade, pela Esp. Emanuelly Mariana Trindade Guimarães;  
As maravilhosas mulheres do fantástico!  pela Grad. Julcy Emanuella da Silva;  
O fantástico presente na produção contemporânea de Nelson Saúte:  O 
homem que não podia olhar para trás , pela Grad. Laíssa Pereira de Almeida;  
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Contradição entre o real  e  o fantástico no conto “A Mancha”,  de Mia 
Couto, pela Grad. Michelle Cechin da Silveira. 

 O simpósio temático: Traços do imaginário:  o  fantástico e  o maravilhoso nas 
Literaturas de Língua Portuguesa,  contou ainda com outras participações não oriundas 
do Grupo de Pesquisas LiLiPo, que também versaram sobre essa temática, assim tivemos mais 
as seguintes comunicações orais: 

O insólito nos contos:  “A menina sem palavras” e  “O não 
desaparecimento de Maria Sombrinha”,  de Mia Couto, pelo Prof. Msc. 
Edinaldo Flauzino de Matos; 
A “Normalidade do mundo”,  de André Carneiro:  entre o fantástico e  o 
real , pela Profa. Grad. Joama Silva Diniz; 
Considerações sobre o Fantástico em A Confissão de Lúcio , pelo Prof. Grad. 
Zeno Germano.   

O congresso Métodos Fronteiriços através de seus variados simpósios serviu como veículo 
precioso para o exercício intelectual acadêmico e conformou-se como excelente oportunidade 
para a difusão da produção intelectual institucionalizada, em seus vários níveis, como atestam 
as comunicações e seus participantes. 

As comunicações orais tiveram os seus centros de análise identificados com o fantástico, 
buscando o traço diegético, de acordo com a premissa de Todorov, numa linha de 
indecidibilidade entre o real e o que escapa a ordem desse real e/ou as formas do maravilhoso 
(do mundo claramente sobrenatural).  

Buscou-se aprofundar e diversificar o debate a cerca do fantástico, pretendeu-se reunir nessa 
sessão trabalhos abarcando análises das variadas formas literárias: romances, contos, crônicas e 
as variadas formas estéticas, também se esperava para este simpósio a discussão das formas 
próprias da literatura infanto-juvenil como as fábulas e apólogos.  

A discussão realizada no congresso Métodos Fronteiriços obteve também a contribuição de 
trabalhos que derivaram de análises e teorizações circunscritas à oralitura e suas raízes 
ancestrais mais profundas, assim como se afiguram na própria tradição da literatura de cordel 
(que ainda recebe certa resistência por parte da academia em aceitar em seu seio este tipo de 
produção). 

O simpósio Traços do imaginário:  o  fantástico e  o maravilhoso nas Literaturas de 
Língua Portuguesa foi uma tentativa de abalar o purismo como verdade única do 
branqueamento cultural elitizado, fator que sempre ocorreu no Brasil, visávamos assim 
desmistificar e desfazer parte desse processo de base eurocêntrica e elitista, que ainda hoje, 
encontra eco nos meios acadêmicos, portanto, foram aceitos e discutidos trabalhos que se 
acercavam de autores canônicos e não-canônicos, pois tomamos por base o princípio do 
relativismo cultural, fator que contribuiu em muito para o excelente nível alcançado com os 
trabalhos escritos, com as apresentações orais e, posteriormente, com os debates originados no 
simpósio. 

O simpósio reuniu sob o mesmo teto discursivo diferentes níveis de pesquisadores e críticos: 
iniciantes e experientes; graduandos, graduados, mestrandos, mestres, doutorandos e doutores. 
Assim pode-se através desse amálgama acadêmico estabelecer algumas relações culturais e 
históricas, via comparatismo, entre o Brasil, Portugal e os PALOP.  
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O imaginário maravilhoso cabo-verdiano no conto Capotóna ,  
de Ivone Aida 

 Pedro Manoel Monteiro151 

Ivone Aida Lopes Rodrigues Fernandes Ramos é irmã de Orlanda Amarílis; nasceu no dia 7 de 
setembro de 1926, em Santa Catarina, Ilha de Santiago, Cabo Verde.  

Colaborou na Revista Mudjer (GOMES, 1998, p. 175), publicação da OMCV - Organização 
das Mulheres de Cabo Verde, em 1982. De acordo com a página da família Fernandes: 

Já uma menina, foi para São Vicente morar na casa do primo de sua mãe, o senhor Dr. 
Gonçalves, que a incentivou a escrever livros de estórias folclóricas de Cabo Verde, devido ao 
fato de saber e gostar de contá-las. Estas estórias foram contadas para ela pelos vizinhos, 
empregadas da casa, ou pelos mais velhos, em Santa Catarina e em São Nicolau, no quintal ou 
na porta da casa, com o céu estrelado e os meninos sentados ao pé do contador de estórias. Eram 
contos de feiticeiras, de pessoas com poderes extraordinários, ou em que o herói empreendeu 
uma missão cheia de perigos (online). 

Ivone Aida, segundo Tomé Varela da Silva (2002, p. 369): 

Fez estudos secundários no então Liceu “Gil Eanes”, em Mindelo (São Vicente). Foi modista e 
professora de Corte e Costura, além de dirigente da Cooperativa “Abel Djassi” da OMCV 
(Organização das Mulheres de Cabo Verde), de que é membro, e sócio da Associação dos 
Amigos da Natureza. 

Ivone Aida publicou as seguintes obras de contos: Vidas Vividas (1990), Futcera ta  Cendê 
na Rotcha (2000) e A exilada (2005), além da obra infanto-juvenil Mam Bia t ita  conta 
estória  na criol  (2009). Ivone Aida tem algumas obras esparsas em verso obtendo: 1° Prêmio 
dos Concursos Nacionais de 1976 com os poemas “Ilhas” e “No Comício”; Menção Honrosa no 
Concurso de Natal “Terra Nova” com o poema “Vislumbre”, 1982 (FONTES, 2006, p. 218). Faz 
parte da Academia Cabo-verdiana de Letras. 

Apesar de ainda ser um tanto desconhecida pelo público brasileiro, a obra ficcional de Ivone 
Aida revela-se instigante em muitos aspectos, sendo o que trabalharemos aqui, apenas mais um 
deles. Assim esta análise tem como base apenas o conto Capotóna, que faz parte da coletânea 
Futcera ta  cendê na Rotcha. Há que se notar que o conto Capotóna está inserido na 
coletânea de modo bilíngue, as versões estão justapostas: no primeiro momento escrito na 
Língua Cabo-verdiana (o Crioulo que basicamente é usado nas relações familiares), na sua 
vertente da ilha de Santiago, mais especificamente, na variação da cidade de São Vicente. Sendo 
que a segunda entrada aparece grafada em Língua Portuguesa (que em Cabo Verde é utilizada 
nas relações oficiais e administrativas). Vê-se com isso que a escritora parece não querer 
privilegiar nenhuma das duas formas escritas, porque, na verdade, o povo cabo-verdiano é 
bilíngue, fazem uso constante, justaposto e com naturalidade das duas formas expressivas. 
Claro está que, naturalmente, como país em vias de desenvolvimento, o acesso a educação e ao 
letramento formal em ambas as línguas ainda está longe de atingir toda a população do 
arquipélago (ainda mais se considerarmos que a normatização da Língua Cabo-verdiana ainda 
passa por discussões acaloradas no arquipélago e que muito está em jogo, questões de 
supremacia cultural, política, histórica e social, pois cada ilha tem a sua variação linguística do 
crioulo não havendo, até o momento, uma forma que agrade a todos).  

Este trabalho visa explorar os aspectos do imaginário no âmbito das culturas dos PALOP - 
Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa, sobretudo no que tange à Cultura e a Literatura 
de Cabo Verde. Para tanto, damos destaque a Capotóna, procurando buscar as situações e 
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diálogos comparativos, e assim buscamos identificar o elemento fantástico como escolha 
diegética.  

Mesmo numa leitura superficial de Capotóna vê-se, nitidamente, que o fantástico irrompe uma 
linha de indecidibilidade entre o real e o que escapa a ordem desse real e/ou as formas do 
maravilhoso (do mundo claramente sobrenatural) que perpassa como um dos traços 
balizadores da cultura popular e da literatura cabo-verdiana. Mas, que também assemelha-se, 
por aproximação, às variações que temos no Brasil das estórias do “Homem do saco preto”.  

Em Capotóna o fantástico erige-se na mesma perspectiva que a utilizada nos contos, 
costumeiramente, engendrados por Lygia Fagundes Telles, sobretudo no que diz respeito aos 
contos coligidos por Maria Luiza e Alfred Opitz na forma de coletânea (na verdade de seleção) 
denominada Mistérios (1981), o mesmo fenômeno pode ser observado na coletânea de 
Orlanda Amarílis: A Casa dos Mastros (1989), conforme aponta Monteiro (2000).  

Não trabalhamos na perspectiva da excentricidade ou do exotismo, pois corroboramos com as 
palavras de Selma Calasans que:  

“As mais antigas narrativas da humanidade são fantásticas (lato sensu): basta pensar nos mitos, 
nas epopeias, nos contos populares. Tardaram muitos séculos para que a literatura produzisse 
um "realismo sério" mais próximo de um retrato do quotidiano das pessoas comuns - nem 
nobres, nem privilegiadas. E, para aí chegar foi preciso uma revolução: passar da sociedade 
estamental aristocrática para a sociedade nacional de classes, onde o burguês, o homem comum, 
passa a ser assunto literário” (No labirinto do fantástico. 2003).  

Como modo de efabulação, na literatura contemporânea de língua portuguesa, interessa 
investigar o fantástico nos moldes definidos por Todorov “Há um fenômeno estranho que se 
pode explicar de duas maneiras, por meio de causas de tipo natural e sobrenatural. A 
possibilidade de se hesitar entre os dois criou o efeito fantástico.” (1980, p. 31) Esse recorte nos 
permite investigar as imagens fixadas no cotidiano crioulo que tem como base os contos 
populares transmutados para a forma de conto.  

O conto Capotóna, dá a falsa impressão inicial, de que trata-se, enganosamente, do universo 
fabular da literatura infantil, mas, na verdade, vai muito além disso:  

Em tempos idos, quando se engordavam os cães com linguiça, muita gente tinha medo de 
Capotóna. Contavam que Capotóna andava de noite pelas ruas da cidade. As mulheres velhas 
naquele tempo em sendo seis horas da tarde carregavam as suas caldeiras de cachupa para 
dentro de casa, pois as cozinhas eram no quintal e tinham medo de sair com o escuro da noite. 
(p.18) 

Este conto de Ivone Aida pertence a outra categoria e não a de literatura infantil. Não que isso 
seja desdouro, muito pelo contrário, nosso interesse é o de ressaltar o patamar discursivo em 
que se situa, pois, numa leitura mais apurada, percebe-se que essa narrativa está alçada ao nível 
da discussão histórica e cultural do imaginário histórico e popular.  Esta narrativa ramifica-se 
tendo como proposta a literatura infantil, e seu campo simbólico centra-se num traço imanente 
da cultura cabo-verdiana: “Essas mulheres usavam saias compridas, blusas com uma aba à volta 
da cinta, lenço atado com um nó na nuca e xaile à volta do ombro por causa do frio” (p.18). A 
memória e a tentativa de desvendamento de sua origem, a busca da cabo-verdianidade.  

Em muitos aspectos o conto se aproxima da história do “Homem do saco-preto”, contada pelos 
adultos no Brasil, com a finalidade de induzir as crianças à obediência e ao controle: “- Deixa-te 
de histórias, Manel. Capotóna é Capotóna, ele anda pelas ruas da cidade arrastando aquela 
corrente” (p. 22). Aliás, esse mesmo mote é recorrente em toda a Europa, logicamente somos 
herdeiros dessa tradição. 
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 Em Capotóna, Ivone Aida deslinda e fixa a origem histórica e social dessa personagem “O 
Capotóna”: “tu és muito medrosa, quando é que foi que as coisas ruins atacaram as pessoas, é só 
histórias de gente antiga” (p.18), evidenciando que sua influência alimenta o imaginário 
popular: “Capotóna!!!... Dizem que quem o vir pode enlouquecer ou mesmo sentir um ataque e 
morrer” (18-9). Assim, como ocorre no Brasil com o boto, ou com o curupira, entre outros seres 
mágicos/maravilhosos que pertencem ao mundo do sobrenatural:  “- Mas tu sabes dizer-me, 
Joana, como é o tal Capotóna, já que tanto falas nele? - Ora Capotóna é Capotóna e pronto” 
(p.19). 

Vê-se neste conto que o diálogo entre Nhâ Jóna e Nhâ Rosa é emblemático, a partir dele se 
estabelece uma dicotomia sobre essa origem e perduração de serem sobrenaturais, pois 
Capotóna não pertence ao mundo da lógica e da razão: “Nhâ Jóna continuou a rezar e a pedir a 
Deus Nosso Senhor que as livrasse de Capotóna. Nhâ Rosa perguntou-lhe: - Ó menina, alguma 
vez viste Capotóna, já que falas assim tanto nele?” (p. 18). Nessa efabulação polarizam-se 
dicotomicamente as vertentes: Nhâ Rosa atua como a voz adulta, moderna, ou seja, a voz da 
razão, enquanto que Nhâ Jóna opera como a voz da infância, ligada ao passado histórico 
ancestral e imemorial. Ela representa a tradição e a cultura oral passadas de geração em geração, 
que se circunscreve no universo da crendice e da fé, assim como ainda hoje no Brasil, em pleno 
século XXI, encontramos testemunhos de avistamentos de botos, Iaras e curupiras:  

- Deixa-te de histórias, Manel. Capotóna é Capotóna, ele anda pelas ruas da cidade arrastando 
aquela corrente.” (...) - Pois bem Manel – responde Nhâ Joana -, se tu não acreditas, eu acredito 
porque minha mãe contava-me e ela não mentia. Existe Capotóna sim e minha mãe viu. 
Quantas vezes ela passou na nossa rua arrastando aquela corrente; Mamãe trancava a porta e 
ficava a rezar pedindo a Deus para nos valer (p.22-4). 

Nem mesmo a razão corroborada por Manel é capaz de convencer Nhâ Jóna/ tradição da 
origem ancestral tangível do mito do Capotóna, pois como pertence ao mundo da tradição oral, 
perde-se no tempo essa condição de origem que se transmite de um para o outro, como fica 
patente no fragmento anterior: “acredito porque minha mãe contava-me e ela não mentia”. Vê-
se que a base fabular é a origem de oralitura, da tradição oral que nesse caso o alcance do 
registro abarca no máximo três gerações: “pelo menos foi o que o meu avô me contava” (p. 22). 
Mesmo com a fala de Manel/modernidade somada a fala de Nhâ Rosa/razão que se contrapõem 
sistematicamente a crendice da fala de Nhâ Jóna/tradição, o efeito da oralidade mitológica 
ancestral se mantém. Por mais que a fala de Manel se erija no mesmo campo semântico de Nhâ 
Jóna, como nos casos: “minha mãe contava-me e ela não mentia” e “pelo menos foi o que o meu 
avô me contava”, não valem os mesmos artifícios para a tradição oral ou a razão quando ambas 
operam no campo da crendice. A tradição oral afasta qualquer aproximação com os fatos do 
mundo real, mesmo estando vivencialmente dentro dele.  

Contra a tradição cultural não há argumentos:  

Capotóna. Era um homem que usava um capote muito comprido e largo quase até aos pés e era 
um pouco desorientado. Só andava de noite porque de dia as crianças corriam atrás dele 
gritando: Capotóna, Capotóna!!! Um dia, coitado do homem morreu e então as pessoas daquele 
tempo passaram a amedrontar as crianças dizendo-lhes quando não quisessem comer ou ir 
dormir “Oli Capotóna” ali vem o Capotóna (p. 22). 

Mesmo os possíveis enganos são alçados para um mundo em que o extraordinário encontra a 
possibilidade, ou a condição dúbia de existência. Permitindo assim, a inserção do tema no 
mundo fantástico, uma vez que opera uma ressignificação imagética do homem do capote no 
universo fabular cabo-verdiano, pois aqui o tilintar dos ferros nos induz ao erro:  

– Bem – disse o Manel –, há já algum tempo que saí do cais a caminho da casa e encontrei por 
acaso estes bocados de ferros na praia de bote e pensei: agora no tempo de guerra ferro é 
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dinheiro e resolvi ir ao botequim de Nhô César ali perto pedir-lhe um saco emprestado, pus 
dentro os ferros e arrastando-os vim andando, mas quase ao pé da casa encontrei o Joaquim... 
(p. 20). 

Não importa a origem real e tangível do tilintar dos ferros no conto, pois o: “Capotóna existe, 
Capotóna existe e pronto. Se tu não acreditas, o problema é teu” (p. 24). Contra isso não há o 
que argumentar, a única saída é aceitar a tradição e o lúdico, mas neste caso específico esse jogo 
entre “o real x lúdico” surge invertido, porque o mundo propício ao lúdico é o universo infantil, 
no qual, essas figurações de mágico e maravilhoso encontram maior repercussão e abrigo.  

Capotóna é uma narrativa que escapa ao infantil e insere-se no fantástico, pois são personagens 
adultas que a protagonizam: “Rosa retrucou: - Deixa-te de disparates menina, tu és muito 
leviana. Tu uma mulher desse tamanho a falar asneiras. Tu estás mas é com falta de homem. Se 
tu quiseres eu arranjo-te um: Capotóna” (p. 24). Vê-se pelo excerto o mesmo processo fabular 
que Orlanda Amarílis faz uso nos contos Bico-de-lacre e Maira da Luz da coletânea A Casa do 
Mastros,  ou na variada efabulação de Lygia Fagundes Telles em toda a coletânea Mistérios. 
Encontramos ainda, na própria Futcera ta cendê na rotcha, os contos: Futcera ta cendê na 
rotcha; Estória, estória; Na munde coisa runhe e A bruxa da praia. O mesmo expediente diegético 
calcado no elemento fantástico é usado como o “criado pela imaginação, o que não existe na 
realidade, o imaginário (...), aplica-se, portanto, melhor a um fenômeno artístico, como é a 
literatura, cujo universo é sempre ficcional, por excelência, por mais que se queira aproximá-la do 
real” (RODRIGUES, 1988. p. 9).  

Ivone Aida, por excelência, representa muito bem o papel ancestral da/o Griot mantendo viva, 
agora por meio literário, parte dessa tradição oral quase desaparecida de contar estórias, que 
pode ser confirmada, inclusive através do título de suas narrativas infantis Mam Bia t ita  
conta estória  na criol . Pois, o que nos referimos aqui é em parte a este contar estórias. 
Contudo, há que se diferenciar que em Futcera ta  cendê na rotcha podemos identificar a 
intenção básica dos relatos não serem endereçados para o público infantil, mas sim, para o 
público adulto. Como é o caso de Capotóna, pelo qual, vê-se a dupla intencionalidade, de ser 
obra adulta quando Ivone Aida prima pelas duas versões de linguagem, e quando confere o 
status de arte para a Língua Cabo-verdiana. 

Certo é que esta análise está longe de esgotar a potencialidade interpretativa e significativa que 
perpassa pela obra de Ivone Aida. 
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O fantástico como explicitação do sentido do absurdo no 
romance No Inferno ,  de Arménio Vieira 

Raquel Aparecida DAL CORTIVO152 

Introdução 

O romance No inferno, de Arménio Vieira, foi publicado em 2001, em Lisboa. Anuncia-se já 
pelo título a principal característica de toda a obra do autor: a polifonia, o dialogismo que se 
estabelece com grandes nomes da literatura e também com uma vasta filmografia. O título, No 
inferno, faz referência explícita ao “Inferno” da Divina Comédia, de Dante, mas, além deste 
autor, são convidados para habitar esse inferno Proust, Shakespeare, Goethe, Albert Camus, 
Kafka, Joyce, e personagens da literatura e do cinema ocidentais, tais como Fausto, Godot, 
Robinson Crusoé, Romeu, Julieta, Ulisses, Roger Rabbit, Lolita, Mr. Quilt e personalidades 
históricas como Richelieu. Dessa forma, o leitor mergulha na vasta literatura ocidental, 
responsável pela atmosfera fantástica que a narrativa assume. 

Tais referências incorporam-se ao enredo de forma dinâmica a ponto de constituir a ação e o 
espaço por onde se move o protagonista, às voltas com a escrita de um romance e em busca da 
própria memória. Adensam-se, assim, os significados, potencializando a polissemia e elevando 
o discurso à máxima entropia.  

Com isso, propõe-se uma leitura que, partindo da impossibilidade de determinar limites entre a 
realidade e a irrealidade (TODOROV, 1981), detém-se no aspecto fantástico, considerando 
também a definição dada por Sartre: “para encontrar lugar no humanismo contemporâneo o 
fantástico vai se domesticar tal como os outros gêneros, renunciar à exploração das realidades 
transcendentes, resignar-se a transcrever a condição humana” (SARTRE, 2005, p. 138). 

O objetivo é identificar os elementos do fantástico que apontam para a expressão da condição 
humana que, segundo Albert Camus, se expressa pelo absurdo, ou seja, numa existência 
marcada pela gratuidade, pela ausência dos fins. 

Enredo 

O romance apresenta um enredo fragmentado que pode ser resumido da seguinte forma: o 
protagonista (que não tem apenas um nome, é designado como Robinson, Leopold, Safo, 
Fausto, Romeu etc.) acorda num leito com lençóis vermelhos, vê no teto do quarto figuras 
infernais e a inscrição "Deixai qualquer esperança, vós que entrais", famoso verso que se 
encontra na porta de entrada para o Inferno, da Divina Comédia, de Dante. Percebe que, 
embora não tenha qualquer memória de sua vida anterior a esse momento, lembra-se de todos 
os livros que já leu com total fidelidade, podendo inclusive reproduzi-los na íntegra. 

Passa então a investigar as razões para se encontrar em tal lugar e situação (uma casa ou 
mansão totalmente fechada para o mundo exterior) e, via telefone, recebe a incumbência de 
escrever um romance a partir da leitura de uma vasta bibliografia (que recompõe as referências 
do próprio autor do romance já citadas acima). Desta redação/escrita depende sua liberdade, já 
que só sairá da prisão em que se encontra se cumprir a tarefa que lhe foi proposta ou se 
conseguir abrir centenas de cofres que podem conter a chave da porta.  

Assim, intercalando os momentos de vigília com descrições de sonhos desconcertantes e 
recorrentes com a própria morte, a personagem interage com as também já enumeradas 
personagens da literatura e do cinema, contudo seu principal interlocutor é o Diabo. O 
protagonista tenta escrever, mas tudo o que consegue são contos, fragmentos de histórias. 
Quando descobre uma rota de fuga e sai da casa, exausto, adormece novamente na mesa de um 
café e acorda transformado num elefante enjaulado. 
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O fantástico 

O primeiro capítulo do livro é antecedido por um prólogo cujo narrador, uma mulher, 
encontra-se, em Cabo Verde, com um poeta excêntrico e famoso que lhe conta a respeito de 
suas convicções literárias. Instaura-se um tom bastante realista, uma vez que diversos dados da 
vida desse suposto poeta coincidem com a biografia do autor, Arménio Vieira. Contudo, 
percebe-se um processo de auto-ficcionalização que abala a ideia de verdade ou realidade e 
desperta a expectativa de uma narrativa nessa mesma linha realista. 

O prólogo, pelo contrário, configura-se como a primeira manifestação do absurdo já que 
expressa a inutilidade da obra, na seguinte fala do autor para sua entrevistadora: 

̶  E você, que é que anda a escrever, poesia? 

̶  Não, pagaram-me para escrever prosa. 

̶  Mas... 

̶  Trago tudo nesta pasta. Quer ver? Ah, finda a leitura... 

̶  Finda a leitura... 

̶  Queime tudo. (VIEIRA, 2001, p. 20) 

A inutilidade do manuscrito que pode ser destruído depois de lido desnuda o objeto que não 
tem outro fim a não ser ele mesmo, e anunciar o caráter duplamente absurdo: primeiro pela 
escrita de encomenda que iguala o artista ao trabalhador que repete todos os dias as mesmas 
tarefas; segundo pela constatação da própria impotência diante da tarefa a ser realizada: 

– Por certo que sabe da razão pela qual regressei a Cabo Verde. 

– Sim, um projeto de escrita financiado por um ricaço de Coimbra. 

– Uma grande chatice. 

– Por ter sido pago? 

– Só em parte, há mais. 

– O quê? 

– O fulano quer que eu escreva um romance. 

– E daí? 

– Não sou romancista, nem Joyce o foi. (VIEIRA, 2001, p. 19) 

A contradição encerrada pelas palavras do autor, que escreve um romance apesar da 
consciência da impossibilidade de fazê-lo, remetem à descrição de Albert Camus do Mito de 
Sísifo, aquele que “impotente e revoltado, conhece toda a extensão de sua condição miserável” 
(CAMUS, e-book, s.d., p. 86) enquanto desce a montanha para recomeçar sua interminável 
tarefa. Desse modo, descortinando essa condição, o prólogo atua como uma espécie de fundo 
de normalidade e naturalidade (segundo as palavras de TODOROV, 1981) sobre o qual ficará 
ressaltado o acontecimento estranho e sobrenatural do enredo propriamente dito.  

No capítulo inicial, intitulado “O Sonho”, a personagem Leopold sai para comprar rins para a 
esposa Molly (remetendo a Ulisses, de Joyce); é ferido numa briga e chega a casa, “enquanto, 
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[...], ofegando muito e em desespero, amparava as tripas com ambas as mãos e via que o chão 
lhe fugia debaixo dos pés” (VIEIRA, 2001, p. 22); é o fim do capítulo e do sonho que se repete 
ao longo do romance. 

No segundo capítulo, “O despertar”, aparece o primeiro momento de hesitação da personagem 
a respeito da sua situação insólita: 

Desnorteado, Leopold setou-se na cama e ali permaneceu largos minutos. [...]. Ter-se-á dado o 
caso de eu ter ingerido ou de alguém me ter feito ingerir, alguma droga? Ou será que andei a 
conduzir embriagado, se é que sei conduzir, e tive um acidente do qual resultou este estado de 
espantosa amnésia, para não lhe chamar pura demência? A não ser que eu esteja a sonhar... 
(VIEIRA, 2001, p. 24). 

A ordem em que os episódios são apresentados reforça a incerteza da percepção tanto para a 
personagem, que ainda se encontra atordoada pela impressão causada no sonho e pela 
estranheza do ambiente em que se encontra, quanto para o leitor que, pela necessidade de 
encadeamento lógico tece hipóteses tanto no campo do fantástico (a personagem teria de fato 
morrido e se encontrava agora no inferno) como no campo da realidade (a personagem foi 
sequestrada). 

Segundo Todorov, tal indecisão e incerteza na delimitação entre a realidade e a irrealidade é o 
“coração do fantástico”, pois:  

deve-se optar por uma das duas soluções possíveis: ou se trata de uma ilusão dos sentidos, de um 
produto da imaginação, e as leis do mundo seguem sendo o que são, ou o acontecimento se 
produziu realmente, é parte integrante da realidade, e então esta realidade está regida por leis 
que desconhecemos (TODORV, 1981, p. 15).  

Logo saberemos se tratar da realidade da personagem e não de um sonho, pois os muitos 
sonhos que compõem a narrativa são delimitados com expressões como: “Segundo sonho” 
(VIEIRA, 2001, p. 37) ou “Nosso herói prosseguia sonhando, finalmente em seu próprio 
nome...” (VIEIRA, 2001, p. 93). Entretanto, a certeza não se mantém e somos jogados 
novamente nos domínios do fantástico. Como ocorre na seguinte passagem: 

Apenas sei que Robinson, à semelhança da sultana Xehrazade, escreveu mil histórias mais uma, 
durante mil e uma noites de seu cativeiro. De dia fazia o que é natural fazer-se em tais 
circunstâncias: comia, lia, ouvia música, via filmes, arrotava, limpava o rabo com papel 
higiénico, fazia ginástica, assobiava e até andava de patins, pois sucedera que uma manhã ao 
despertar de um sonho agitado em vez de se achar transformado numa espécie monstruosa de 
insecto, viu que no tapete, ao lado das chinelas, havia um par de patins, o que significa que o Pai 
Natal, ou Godot ou uma fada, entrara na alcova enquanto ele dormia. Mas Robinson não ficou 
surpreendido, assim como não se admirou quando, certa vez, de regresso de uma de suas 
viagens oníricas ao Paraíso, onde colhera uma flor, encontrou uma rosa sobre o leito – ‘a flor de 
Coleridge’, pensou ele reportando à nota escrita pelo autor de Kubla Khan ou a este atribuído 
por J. L. Borges (VIEIRA, 2001, p. 112). 

As ações e objetos que cercam a personagem corroboram para um clima de normalidade e 
realidade, mas ao serem introduzidos na cena um objeto, instala-se novamente o fantástico. 
Como afirma Sartre, tais objetos “manifestam por si mesmos sua instrumentalidade” (SARTRE, 
2005, p. 139). Nesse caso, os patins não são meramente objetos para diversão, distração ou 
esporte, mas atuam como signo mesmo do fantástico. O mesmo acontece em outras passagens 
do romance impossibilitando o leitor ou a personagem de tomar os acontecimentos como em 
sua total normalidade.  

Outro exemplo dessa ‘função’ dos objetos na composição da cena fantástica pode ser localizado 
no telefone que condena o protagonista à escrita do romance. Tal telefone, “atua com uma 
espécie de independência pastosa que subitamente nos rouba seu fim quando pensamos agarrá-
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lo” (SARTRE, 2005, p. 139), já que adverte “Não faças perguntas, pois o que ouves é uma 
gravação. Agora presta atenção: [...]” (VIEIRA, 2001, p. 30). Percebemos que ao ser 
transformado apenas num meio de emissão de instruções o fim comunicativo do objeto nos 
escapa. Em outras palavras, é estranho fazer uma chamada e apenas ouvir, não poder falar, não 
estabelecer um diálogo. Esse estranhamento nos revela o fantástico, segundo Sartre. 

Noutros momentos do romance, o leitor é abordado pelo narrador. Tal procedimento narrativo 
promove o que Todorov chama de “integração do leitor com o mundo dos personagens; define-
se pela percepção ambígua que o próprio leitor tem dos acontecimentos relatados” 
(TODOROV, 1981, p. 19). O clima fantástico e a imersão do leitor e do narrador na 
ambiguidade fundamental do fantástico aparecem ainda em outras explicações dadas pelo 
narrador: 

Agora para concluir: o caso acima relatado repetiu-se várias vezes. Contudo, no momento 
seguinte vinha um espírito, um desses espíritos ainda não identificados, e com uma esponja 
apagava-os (no plural, está certo) da memória de Robinson. O fenômeno, porém, não deve ser 
interpretado como sonhos, a não ser que o nosso herói (à semelhança dos poetas e dos loucos) 
possuísse a faculdade de sonhar acordado (VIEIRA, 2001, p. 116). 

Da mesma forma, outras intromissões do narrador impossibilitam restaurar a lógica narrativa: 
“Leitor, convence-te de uma vez por todas que esta ficção não é como as outras. Ela é maluca, 
não tem pés nem cabeça” (VIEIRA, 2001, p. 241). 

Tampouco é possível decidir pelo maravilhoso, pois as mesmas advertências aparecem como 
nas passagens seguintes: 

Pareceu a Robinson que tinha acordado. Mas não, pois viu um colosso com olhos de rubi e treze 
pares de asas. As asas do lado esquerdo eram de ouro enquanto as do lado direito eram de prata. 
[...]. Então o anjo voou com suas vinte e seis asas até desaparecer. E Robinson despertou. [...]. 
Depois, por uma razão qualquer, lembrou-se da última página de um enorme romance de 
Robert Musil, onde Ulrich, o homem sem qualidades, encontra em sua biblioteca uma 
surpreendente descrição de Swedenborg acerca dos anjos. Depois de recitar vinte e três vezes de 
cor a página em questão, reapareceu o anjo de há pouco, numa versão reduzida, infantil, e 
colocou-lhe uma sombra nos olhos. Sobreveio o sono e Robinson adormeceu (VIEIRA, 2001, p. 
171-174). 

Esse fragmento consiste num capítulo esquemático para explicar a teoria do fantástico já que os 
acontecimentos são colocados entre marcadores da realidade e do sonho. Podemos percorrer os 
momentos de indecidibilidade. Robinson pensou estar acordado, mas não (a adversativa marca 
uma oscilação na certeza), então trata-se de um sonho. Depois, desperta. Estranhamente recita 
a história e o anjo reaparece, então concluímos que estamos no campo do maravilhoso, mas 
Robinson adormece em seguida. Com isso, resta a dúvida: o aparecimento do anjo seria um 
estado de semiconsciência que antecede o sono, ou seja, uma alucinação hipnagógica153 ou 
hipnopômpica154, já que se deu entre dois momentos de sono? Abre-se, assim, um espaço que 
intervala a realidade e a irrealidade. 

O absurdo 

Um aspecto comum aos devaneios ou acontecimentos insólitos relatados no romance é a 
constante presença dos diálogos que versam tanto sobre a morte como a respeito do suicídio. 
Portanto, ao lado da incumbência da escrita e do tema da identidade (uma vez que o 
protagonista não se reconhece nem sequer sabe o próprio nome) desenvolve-se o 
questionamento a respeito da pertinência da vida. Assim, aos poucos nos apercebemos que a 
condição humana que se revela nas entrelinhas fantásticas é a do absurdo.  
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Podemos identificá-lo na repetição da escrita de Robinson, cuja finalidade parece se perder na 
incapacidade da realização de tal tarefa, sempre recomeçada e inconclusa, pois, após escrever 
um conto ele amassa o papel e o joga no cesto de lixo. Temos aí a imagem análoga ao rolar da 
pedra de Sísifo. Portanto, tarefa inútil e repetitiva. Observe esta passagem do romance: 

Concluído o texto, Robinson, depois de acender um cigarro, leu-o, amarfanhou-o a seguir e 
atirou-o para o cesto de papéis. O seu semblante era o de um homem triste, convicto de que 
havia falhado. E disse de si para consigo: “Estou metido numa complicação dos diabos – não sei 
onde estou, nem tenho certeza de ser gente ou animal ou coisa. Estranho o mundo, indiferente à 
vida, perdido nalgum ponto do universo, prisioneiro por dentro e por fora, porventura louco, ou 
talvez nem isso. Sem substância, nem forma, nem atributos. Em suma: não existo, nem hipótese 
sou de coisa alguma”. Entretanto, achando que estava a descambar para uma filosofia excêntrica, 
reminiscência talvez de algo que tivesse lido há muito tempo, suspendeu o monólogo e tornou à 
escrita (VIEIRA, 2001, p. 57-58).  

A ação de jogar o papel no lixo será repetida muitas vezes e no capítulo intitulado “A evasão” 
receberá esta explicação do narrador: 

Pelo que toca a Robinson, ele limitou-se a escrever contos. E incansavelmente os escreveu, ao 
longo de mil noites mais uma.  

De certo que todos se lembram que ele tinha sido condenado a escrever uma narrativa de longa 
duração. Nesse caso, porque decidiu proceder de outro modo? Não sei responder, mas quer 
parecer que Robinson não possuía dotes de romancista. De resto, aquela sobrecarga de livros na 
sua memória, em vez de beneficiá-lo, talvez o prejudicasse. 

Então, por que redigiu ele esse mar de pequenas histórias? – Porque lhe dava gozo (primeira 
hipótese); porque tinha de matar o tempo (segunda hipótese); porque estava louco (terceira 
hipótese). Ora bem, a mente de Robinson (admitindo que estivesse doido) talvez lhe tenha dito 
que o destino dos textos não é a leitura mas o cesto de papéis (VIEIRA, 2001, p. 238). 

Essa constatação descreve uma atitude absurda do protagonista, uma vez que sugere certa 
consciência de sua gratuidade, conforme palavras de Albert Camus. Sob esse aspecto a fuga da 
personagem por um caminho alternativo só reforça a gratuidade da escrita realizada até então. 
Nesse sentido, retomamos o que afirma Camus: “Criar ou não criar, isso não altera nada. O 
criador do absurdo não depende de sua obra. Poderia renunciar a ela” (CAMUS, e-book, s.d., 
71), como faz Robinson ao escapar de seu claustro apesar de “não possuir dotes de romancista”, 
ou seja, apesar do fracasso. 

Assim, ao conquistar sua liberdade, Robinson parece também dar-se conta de algo: 

E, bebendo água, deu-se conta de que algo nele começava a mudar, de uma forma profunda, 
radical, nova. Era seu karma, em vias de reencarnação. 

E Robinson despertou. Sobre o leito de panos vermelhos? Nada disso. Ele encontrava-se dentro 
de uma jaula. Num jardim zoológico? Pareceu-lhe que não. Então... “já sei”, disse ele, “isto aqui 
é pertence a um circo”. Pôs-se a correr os dedos, ou seja, uma das patas pela sua nova pele e 
verificou que ela era rija e cheia de rugas. Apalpou as orelhas, salientes e descomunais mesmo 
para um elefante. Ocorreu-lhe então um nome: Dumbo. “Que é isto, Deus do céu?”, disse ele, 
“não é possível, continuo a sonhar.” Após o que, boquiaberto, ficou olhando as patas, muito 
feias, enormes. Sua garganta, em esforço, puxou pelo grito, falhando. E Robinson adormeceu. 

Eis que o dia começa a despontar. Interrompo aqui a minha história (VIEIRA, 2000, p. 249-
250). 

A coincidência do momento da liberdade com o momento da percepção clara da mudança 
também explicita a condição absurda, pois segundo Camus “é preciso, antes de tudo, saber. 
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Porque a descoberta absurda coincide com um momento em que se para, elaborando e 
legitimando as paixões futuras” (CAMUS, e-book, s.d., p. 69). 

Conclusão 

É claro que sempre podemos ler uma obra como essa de maneira alegórica e encontrarmos 
muitas interpretações possíveis e cabíveis. Quisemos, aqui, tomar o romance da forma como 
Camus compreende a obra de arte, não como um refúgio para o absurdo, mas ela mesma como 
um fenômeno absurdo. Segundo Camus, “ela não oferece uma saída à doença do espírito. [...] 
ela induz o espírito a sair de si mesmo e o situa diante de outrem, não para que se perca nisso, 
mas para lhe mostrar com um dedo preciso o caminho sem saída a que todos estão ligados” 
(CAMUS, e-book, s.d., p. 69). 

Além disso, entendemos que a leitura do fantástico não exclui as demais possibilidades 
interpretativas, já que como afirma Todorov, na contemporaneidade parece haver uma “síntese 
do sobrenatural com a literatura como tal [que] nos permite compreender melhor a literatura 
em si” (TODOROV, 1981, p. 91). No romance de Arménio Vieira tal síntese parece ocorrer de 
maneira contundente, já que a metalinguagem se destaca como tema. 
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O real como delírio no viés do insólito e do fantástico no 
conto: O homem que não podia olhar para trás,  de Nelson 

Saúte 

Ana Yanca Da Costa Maciel155 

Quero dizer que preciso mudar de ponto de observação, que preciso considerar o mundo sob 
outra ótica, outra lógica, outros meios de conhecimento e controle. Ítalo Calvino 

É sólida a estética que incorpora a narrativa de ficção empregada nos fins dos anos 40, 
denominada como gênero de Realismo fantástico (considerada também como pós-
expressionista) na literatura hispano-americana e, neste caso, estendemos a aplicação conceitual 
para o conto O homem que não podia olhar para trás , do escritor moçambicano, Nelson 
Saúte.  

Entendemos o Realismo fantástico como uma vertente literária moderna que reage contra o 
regionalismo vigente no início do século XX. A nova visão (mágica) da realidade transgride o 
espaço narrativo a partir dos vínculos entre a realidade e a fantasia, causando hesitação diante 
de acontecimentos que não conseguem explicar o fenômeno, logo, caráter ambíguo, ou 
sobrenatural que contesta a realidade racional.  

O real e o imaginário fazem parte de um mundo que não deixa de ser nosso e assombramo-nos 
com o que nos circunda, quiçá, seja uma ruptura com o que estamos acostumados a vivenciar. 
Por isso, são fenômenos que não advém da natureza tal qual a conhecemos no viés da 
experiência, mas como estranho e insólito, em que a razão não pode explicar a incerteza, e 
enfim, se chega ao ponto culminante: Teria Abdala encontrado Halima? Ora, pois, o espírito do 
fantástico é a vacilação (TODOROV, 1968). 

Este é um motivo para pensar a função da literatura na relação curiosa entre a imaginação 
explicativa fielmente baseada no real e a imaginação fantástica que é a do artista e do escritor. 
São circunstâncias que aparecem no indivíduo leitor como necessidade de satisfação apoiadas 
na ficção da linguagem literária. Portanto, o leitor aproxima-se do personagem pelo meio 
expressivo e se sente participante, aberto às experiências que o narrador lhe oferece como 
realidade, isto é, há aceitação de fatos inexplicáveis, há fruição na leitura (CANDIDO, 2002). 

A partir do sentimento de incerteza instaura-se o fantástico, que, por sua vez, implica na 
existência de um acontecimento que provoca vacilação no leitor e no herói. Há delírio não em 
relação à sanidade, mas ao impossível, ao (des)limite para a própria sedução dos leitores diante 
da fruição da linguagem. O texto em seu prazer vacila nas bases psicológicas (do leitor, da 
sociedade, dos valores morais) e cria linguagens. Por outro lado, ficam os conformados 
culturalmente em perder o desejo verbal devido à destruição do discurso; é o que Barthes 
chama de “Unidade Moral”, algo que a sociedade exige de todo produto humano. Aí reside a 
visão considerada “correta” do que deve ser a realidade homogeneizada, uniforme, legítima, 
harmoniosa na concepção positivista de que só o realismo tradicional corresponde ao fazer 
literário, nesse sentido a incerteza do fantástico articula-se como sua maior estratégia - a 
indecidibilidade -, que segundo Jacques Derrida:  

[...] é a tradução do tipo de resistência que ainda se verifica nas questões da representação e do 
tipo de impasse a que se chega quando se pretende fixar aprioristicamente um qualquer tipo de 
conhecimento: “Even the principle of of uncertainty (and (...) a certain interpretation of 
undecidability) continues to operate within the problematics of representation and of the 
subject-object relation)” ("The Principle of Reason: The University in the Eyes of Its Pupils", 
Diacritics, 13, 1983, reproduzido em R. C. Davis e R. Schleifer:Contemporary Literary Criticism: 
Literary and Cultural Studies, 3ª ed., p.332-333). No campo literário, a indecidibilidade pode ser 
entendida como uma forma de resistência aos critérios de verdade ou à ideia de validade 
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subjectiva de um juízo crítico. A pretensão de a crítica literária necessitar de um critério de 
verdade para ser válida poderá ser contraproducente ao facto de o dogmatismo não fazer sentido 
numa era pós-estruturalista dominada pela instabilidade, pela indecidibilidade, pela 
indeterminação, pelo inacabamento e pela disseminação. Se todo o conhecimento da realidade é 
simbólico, se tudo o que conhecemos faz parte de uma cadeia de signos que se distinguem de 
outros signos para formar um sentido, não há verdadeiramente conhecimento da realidade, mas 
apenas conhecimento que resulta de experiências simbólicas da realidade. Em outra parte esta 
indecidibilidade do conhecimento e esta disseminação do sentido é tão marcada como na 
literatura, que depende de jogos de palavras, de intertextualidade, de associações simbólicas e de 
repetições. Quanto maior for o grau de indecidibilidade de um texto maior será a abertura à 
desconstrução do seu sentido, mais facilmente se revelará a impossibilidade de fixar esse sentido 
e com mais vigor se demonstrará que um texto nunca está totalmente escrito nem totalmente 
vazio (CEIA, Carlos. E-dicionário. Disponível em: 
http://www.edtl.com.pt/index.php?option=com_mtree 
&link_id=422:indecidibilidade&task=viewlink.). 

Limitações advindas de discursos de valores que negam implicitamente a fruição e 
desenvolvimento da arte. Todorov considera relevante completar a definição de fantástico em 
propriedade trina: o leitor precisa ser crédulo ao mundo dos personagens assim como os seres 
passíveis ao real: é necessário deixar-se fluir junto ao desconhecimento de fenômenos 
inexplicáveis, ambíguos para aceitação e aparecimentos dos elementos insólitos, eis, desse 
modo, o surgimento do fantástico. Ser vacilante dentre o transe do explicável e o inexplicável 
durante a trama da história, além de finalmente, não enquadrar o fantástico na interpretação 
literal das metáforas, nas palavras de Todorov (1968):  

Logo, esta vacilação pode ser também sentida por um personagem de tal modo, o papel do leitor 
está, por assim dizê-lo, crédulo a um personagem e, ao mesmo tempo a vacilação representada, 
converte-se em um dos temas da obra; no caso de uma leitura ingênua, o leitor se identifica com 
a personagem. Finalmente, é importante que o leitor adote uma determinada atitude frente ao 
texto: deverá rechaçar tanto a interpretação alegórica como a interpretação “poética”. Estas três 
exigências não tem o mesmo valor. A primeira e a terceira constituem verdadeiramente o 
gênero; a segunda pode não cumprir-se. Entretanto, a maioria dos exemplos cumpre com as três 
(p. 20). 

Mapeamos o conto seguindo a mesma tríade: Somos crédulos à situação d’O homem que 
não podia olhar para trás diante das bodas do absurdo, com caráter reificado na sua 
existência prisional: sem grades, correntes ou muros; reduzido inteiramente à dinâmica da 
pobreza do Norte de Moçambique. Sentimo-nos desorientados devido à lacuna sem justificativa 
de como inicia o conto. Mas sabemos que trata-se de uma narrativa de tema crítico encetada 
por Nelson Saúte: 

Ele caminhava devagar, arrastando-se (...) debaixo de frondosos cajueiros e de um mato que 
tinha o tamanho de sua inesgotável solidão, aquele homem envelhecera durante a jornada. 
Deixara muito de si naquelas estradas sem fim, aberta por outros caminhantes, nas terras 
distantes de Moçambique. (...) poder-se-ia adivinhar alguma juventude apagada recentemente, 
numa silhueta esculpida pelas rugas da fome e do sofrimento (O homem que não podia olhar 
para trás, 2006).   

O fantástico contemporâneo afasta-se da tradição de fadas para se aproximar do que é exterior 
à realidade do homem que se desdobra em assuntos ligados a determinado espaço e época, 
também instalados na expressão da angústia. O trajeto de Abdala é árido e árduo, nos dá a 
impressão de que a vida é uma hostilidade disfarçada a ponto de este homem sentir peso na 
própria sombra, como se cada segundo da vida fosse o mais completo desamparo. Este homem 
sente o peso do mundo e sua impotência ao reconhecer os liames que o cercam, e 
principalmente, ao reconhecer-se imbricado na história recente de Moçambique, sobretudo no 
que diz respeito ao período pós-colonial. 
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O que se fez da literatura era inevitável e não simplificador ou representante de qualquer 
realidade. Essa epifania da condição humana, não pode ser compreendida apenas como fim, 
mas como uma situação que dialoga com a vida. Esse viver, ou estar na estrada, corresponde à 
aceitação de incertezas. No mesmo patamar se encontra a vulnerabilidade do ser humano, e 
Abdala está sujeito à condição da espécie humana enquanto sociedade e individualidade. 
Abdala não tem fim em si mesmo, não sabia para onde caminhava, mas esse caminhar era a 
razão de tudo que existia. De um lado o fosso entre o ambiente humano e o mundo da natureza 
e, de outro, o movimento histórico que mostrava as profundas ruínas. Não afirmamos a 
contrarreação das leis naturais, mas à normalidade e, em si, as contradições essenciais da sua 
condição:  

A vida em muitas zonas de Moçambique acontece à beira da estrada. À sombra das palhotas não 
é difícil encontrar gente deitada em camas armadas em paus e com uma malha de sisal a fazer de 
colchão. A mesmas kitandas servem para carregar os mortos quando são viradas ao avesso. Mas 
Abdala Mussa não as viu. Encontrou, isso sim, pássaros faladores, que trazem avisos quando 
descem à terra (SAÚTE: 2006).  

Somos conduzidos a acreditar no narrador em discurso indireto livre, o que provoca incerteza, 
por exaltar o insólito que ronda a percepção do personagem. O envelhecimento durante a 
jornada mostra o desgaste sofrido ao longo da estrada. Apesar de estar em terras conhecidas, 
embora não decifrasse seu trajeto futuro, Abdala abalado também foi habitado pelo próprio 
desconhecimento. Tornamo-nos vacilante diante da hesitação provocada pelo lúdico 
aparecimento dos pássaros.  Há um profundo diálogo no legado de Heráclito “Viver de morte, 
morrer de vida”. Abdala vive da morte a cada nova aparição dos pássaros: “Outro passarinho 
surgiu no horizonte. Atravessou seu caminho. Também era avisador: - Abdala, não podes 
comer essa gazela. Mais à frente, encontrarás melhor sorte” (SAÚTE, 2006 ).  

A dilatação do real dentro do espaço diegético no conto acumula elementos fora do comum. No 
viés de potências insólitas experimentadas a partir do mundo fantástico quando há 
deslocamento espaço-temporal. Isto contradiz a realidade ao se opor à lógica racional, ademais 
nem deve ser comprovada, pois a narrativa não se submete à prova de verdade, sobretudo por 
ser produto do maquinário da verossimilhança. Não cabe, portanto, à literatura resto da 
realidade representada:  

Diferentemente da noção de verdade e de verdadeiro, entende-se desde então por verossímil na 
ordem narrativa tudo o que está ligado ao campo das possibilidades simbólicas relativas ao 
homem e à história. Desde então, todo questionamento quanto aos possíveis sentidos da 
verossimilhança está relacionado ao entendimento das referências que norteiam a sua 
constituição. A verossimilhança, cujo grau maior exigido pela ação é a necessidade, tem por 
função principal a coesão e a unidade entre as partes da narrativa que assim não precisa ser 
historicamente “verdadeira”, bastando que seja verossímil dado que o poeta, o artista tem 
liberdades e obrigações no que diz respeito à ação e seus desdobramentos. É por essa razão que o 
maravilhoso, comentado por Aristóteles em sua Poética, não apresenta nenhuma contradição 
frente às possibilidades da produção da mimese e sua competência como possível e verossímil 
(disponível em: 
http://www.edtl.com.pt/index.php?option=com_mtree&task=viewlink&link_id=14&Itemid=2).  

O diálogo entre (des)razão, inconsciência, inverossimilidade, nos atrai como leitor e nada além 
disso pode refrear a emoção sentida. Deixamo-nos contaminar pela hesitação do eixo narrativo 
na perspectiva de mistério e deleite, eis a sensação do fantástico. A arte cria leis próprias e a 
literatura não escapa da capacidade de diversidade e subjetividade. Sabemos, portanto, a 
importância de Hoffmann ao inovar o gênero, o que não foi possível até a Idade Média 
(RODRIGUES, 1998). 
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Chegamos à apuração de que o real é mutável e se constrói dentro da literatura.  Baudelaire 
despoja a ideia de que é entediante o que existe, uma vez que nada do que existe satisfaz. Lacan 
nos mostra que a linguagem não diz diretamente o real, logo escapa ao discurso. Kant postula 
que o pensamento humano não pode captar as estruturas do real. Então não há porquê exigir 
isso do autor ou da arte. Deste modo, a Literatura é uma representação?  Mas a arte cria, por 
isso é real por objeto de desejo, Roland Barthes considera sensato o desejo do impossível.  

A mimesis já pode ser descartada, pois só tem a empobrecer o que se tende a valorizar em 
qualquer personagem e narrativa. É importante ressaltar o critério da verossimilhança, pois não 
se dá ao reducionismo de imitar o que já existe o que é rudemente desnecessário à criação.  Não 
pode ser uma representação, pois não é reflexo, não imita, não separa o certo do errado, nem o 
verdadeiro do falso. Mas é um utensílio para ver além do vivenciado, deslocado no momento 
em que aglutina-se experiências no campo da percepção imagética do ato de ler, nunca se 
esgotando na repetição. Ademais, não se constata que a criação faz-se do zero ou de algo oco, e 
sim, do eco a produzir mosaicos de vozes em narrativas.  

A aparição dos pássaros aconteceu anteriormente e foi possível a partir do instante ou delírio de 
fome que Abdala abalado sentia ao ser recebido por Halima, numa manhã de sábado, deixando 
para trás sua juventude envelhecida, seus trapos e farrapos. Eis a efervescência do fantástico: 
Abdala chegou à Nacala no período pós-guerra de Moçambique, lá encontra uma mulher que 
purifica seu corpo-sombra num dia de sábado. Os pássaros cumpriram seu papel de 
mensageiros-auxiliares, simbolizando uma amizade entre os deuses e o homem, já que no dia 
do descanso encontra uma mulher (?) ou deusa (?), ou desviante (?), ou marginalizada (?). 
Vestida de amarelo-ocre e vermelho-forte (cores demasiadamente vivas, pois, como seres da 
linguagem estamos inseridos e submetidos ao simbólico) e arranca-o da miséria de corpo e 
espírito, com a condição que não olhe para trás, mas ao olhar para si mesmo, tudo evanesce.  

Verificamos a morte da mulher realizada pelo personagem. É instigante o desaparecimento da 
figura feminina, real de todos os desejos de Abdala, este eu renuncia o efeito feminino, essa 
construção, essa fantasia através do discurso de desejo do personagem. Encontra nesse devaneio 
a des-razão de viver, no mesmo lugar que ele se constitui, ali mesmo ele se destitui. A princípio 
Halima não aparece como perigo a ser eliminado. Deste modo, Abdala a projeta como algo não 
captável, quando a morte de Halima ocorre insolitamente no corpo do conto fundado na 
castração. 

Discorre-nos formas de transgressão ao bloqueio de passividade ou submissão quando se uni 
elementos que não são comuns de se encontrarem juntos. Não é comum que um pássaro diga 
ao homem o que se deve comer. O fantástico excede a realidade, desloca-a até um ponto 
inesperado e isso não exige lógica, apenas coesão que adentra o mundo da verossimilhança. A 
matéria viva torna-se ondulante, o que parece muito rígido segundo Baudelaire (1988). Não há 
somente prazer no ato de criar, se cria por absoluta necessidade. O que rompe com o senso 
comum, se faz importante à cumplicidade do leitor. Este é contra o herói no momento em que 
se entrega a seu prazer, Barthes (1987). A fruição se baseia na necessidade de ficção e de fantasia 
como demonstração da experiência humana. Haverá sempre uma linha tênue de divisão que 
causará indecisão; o discurso ficará incompleto abrindo espaços a serem preenchidos pelo 
leitor.  

A literatura tem movimentos próprios, intensifica efeitos produzidos, Todorov (op. cit., p. 85-
90): torna o sentido próprio no que seria uma expressão figurada. Se o insólito fantástico não é 
de outro mundo, ele transporta o leitor para outro mundo. Adentramos no mundo de Abdala e 
nele, participamos das transformações. A literatura como estado desperto rompe com a 
repetição. Isto é entra pela mesma porta que todo mundo e sai pela única porta que ninguém 
mais sairá, contudo, o fantástico nos desvencilha da vida diária e do que costumamos a ler. 
Divorciamos da realidade para experimentar hermeticamente a vida por um hiato inefável. A 
experiência da literatura fantástica é como o estrangeiro. Mas o que for oferecido pelo 
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fantástico, tem seu conteúdo coeso, por mais estranho que possa parecer. Não deixa de ser 
desafiante, pois esta leitura desdobra a excitação da liberdade de pensamento. O homem que 
não podia olhar para trás considera a crítica do que somos, do que poderíamos ser no contexto 
insólito de explorar o outro de si mesmo.  

Eis a constituição problematizada do psicológico da personagem na análise do indivíduo a 
deriva, do instinto frente às mazelas enfrentadas na tensão de estar no mundo. É complexo 
pensar num homem que se destitui de si mesmo, devido sua situação social, instaurando assim, 
de modo negativo, a animalização do homem pelo próprio homem, na angústia de encontrar-se 
abandonado, esmagado, anulado de características humanas. Esse processo de transformação é 
central nesta obra de Nelson Saúte, basicamente marcada pelo caráter fantástico, elemento 
moderno de construção ficcional no espaço literário moçambicano. 

O narrador compõe os elementos ficcionais dentro do espaço intencional, eis o conhecer do 
sujeito que descreve o ambiente diegético. O que está por detrás dessas histórias? Dentro da 
contemporaneidade literária moçambicana veem-se elementos apontando para isto, relatando 
visões de sociedades e ideologias atuais em diálogo com o enraizamento da tradição cultural, 
que podem ser observados, basicamente, através dos processos de construção da linguagem, por 
vezes demasiado expressionista. Este conto, personificado tragicamente, por meio de um 
personagem que morre de vida, discurso centrado numa realidade maravilhosa que ultrapassa a 
realidade exterior, vivencial, num processo diegético, busca representar a intenção de ir além do 
que se vive. 
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O filho do vento ,  de José Eduardo Agualusa:  o maravilhoso em 
favor da valorização da identidade. 

Emanuelly Mariana Trindade Guimarães156 

Há muito tempo o homem busca respostas para compreender melhor o mundo e sua própria 
origem. Contos, lendas, relatos antigos mexem com o seu imaginário, preservando sua 
identidade, reafirmando sua história.  

Atualmente Angola é um país que se encontra em processo de reconstrução devido aos 27 anos 
dispendidos na Guerra Civil, que foi instaurada logo depois do fim das Guerras Coloniais 
Ultramarinas, cujo término, em 1974, foi marcado pela Revolução dos Cravos, em Portugal. 
Esse período de pós-guerras é o cenário escolhido pelo escritor angolano José Eduardo 
Agualusa.  

Na obra O fi lho do vento, o autor inspirou-se no conto tradicional que pertence, 
originariamente, aos povos Koi-San, do Sul da África, que também abarca o território angolano. 

O fi lho do vento tem como base o conhecimento popular e a tradição oral, característicos do 
universo fabular folclórico angolano. Eles apresentam-se logo no início do conto, da narrativa: 
“Nós, os Koi-San, a quem alguns forasteiros chamam bosquímanos, fomos os primeiros 
homens a surgir na terra”.  

Vale ressaltar que não há no conto O fi lho do vento, os números da paginação, logo não há 
como apontar precisamente de onde a citação foi retirada, pois, ao que parece, esta escolha 
prévia do autor, busca enfatizar e manter um laço estreito com a tradição oral, fator que 
diferencia esta obra de tantos outros livros.  

Além da ligação com as tradições da oralitura, desde o começo, o conto O fi lho do vento 
apresenta o universo maravilhoso, que vai se revelando em passagens como: “Naquela época 
também os chacais eram humanos, e os leões, os elefantes, as gazelas, todos os animais que hoje 
habitam o deserto. Há muitos, muitos anos, até o Filho do Vento era um ser humano”.   

A personificação dos animais é uma das marcas do maravilhoso, pois percebe-se que tais 
acontecimentos sobrenaturais não causam nenhuma surpresa, o que é característico deste tipo 
de conto. No caso do maravilhoso, Todorov afirma que: “Os elementos sobrenaturais não 
provocam qualquer reação particular, nem nas personagens, nem no leitor implícito. Não é 
uma atitude para com os acontecimentos narrados que caracteriza o maravilhoso, mas a 
própria natureza desses acontecimentos” (TODOROV, 1980, p. 60). 

Em O fi lho do vento as características do maravilhoso não se limitam somente a apropriação 
do sobrenatural como algo do cotidiano. Há outros traços importantes a serem percebidos e 
que são identificados. Aline Suelen Santos sintetiza o conceito de maravilhoso: 

[...] traz nas suas narrativas um encantamento e se caracteriza pela espontaneidade nas 
produções populares e poéticas, no folclore e nas santolendas. É dotado de uma considerável 
força criadora, na medida em que não impõe limites para a inventividade (criação), porque 
constrói um clima do possível em um universo em que a liberdade tem poder, fala mais alto. 
Tudo pode acontecer naturalmente integrado ao cotidiano e sem provocar estranhamento, 
graças à lógica interna das narrativas [...] repletas de símbolos que transmitem conhecimento 
(SANTOS, 2012, p. 53-54). 

Além do que sintetiza Aline Suelen Santos o maravilhoso tem também outros sentidos. Pierre 
Mabille ao definir o sentido do maravilhoso, afirma que: 

Para além da satisfação, da curiosidade, de todas as emoções que nos dão as narrativas, os contos 
e as lendas, para além da necessidade de distrair, de esquecer, de buscar sensações agradáveis ou 
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terrificantes, a finalidade real da viagem maravilhosa é, já estamos em condições de 
compreendê-lo, a exploração mais total da realidade universal (Mabille apud Todorov: 1980, p. 
63). 

Os contos maravilhosos de acordo com Aline Suelen Santos são “marcados pela ficcionalidade, 
embora também reflitam o meio cultural e as condições sociais dos locais que se originam, 
abrigando [...] o caráter universal da natureza humana” (SANTOS, 2012, p. 53).  

A valorização cultural fica evidente através do processo de personificação dos animais. Desse 
modo, o autor busca resgatar a fauna africana, centrando-se apenas nos animais típicos dessa 
região, comportamento muito adverso do que ocorre em muitos contos brasileiros em que 
encontra-se inúmeros animais como: girafas, tigres, leões e elefantes, inexistentes em nossa 
fauna, constitui-se num ato pequeno, porém grandemente significativo.  

A valorização da identidade também ocorre nos seguintes momentos: a presença de um 
contador de histórias (narrador onisciente) se apresentando como um bosquímano, “um dos 
primeiros homens a surgir na terra”, o que enfatiza a origem do povo africano; o momento em 
que o Filho do vento ainda era um menino e gostava de jogar bola, “uma bola feita a partir de 
um fruto que há na nossa terra”. Mais adiante, há a retomada do mesmo tema: “Nessa mesma 
tarde, enquanto jogavam com a bola feita de um fruto que apenas existe nesta nossa terra”. O 
narrador fornece mais detalhes dizendo que não é um fruto comum, mas um fruto que só existe 
naquela região. 

Ao tratar da questão da identidade africana, é necessário entender o seu contexto histórico. 
Durante anos, Angola sofreu com a guerra de libertação de 1961 até 1974, e depois disso, após a 
declaração de Independência, em 1975, entrou em uma guerra civil que perdurará por 27 anos. 
Priscila Augustoni e Anderson Luiz Viana abordam este tema: 

Apesar de o ideal de independência nacional ter-se concretizado em fins de 1975, não ocorreu 
nessa ocasião a tão aguardada instituição de uma identidade nacional unificada, baseada nos 
valores iluministas libertários e igualitários. A princípio, a independência angolana parece não 
ter produzido uma liberdade e uma emancipação dos grupos sociais organizados internamente 
no país [...] Na aurora da independência nacional, a sociedade angolana se viu claudicando sem 
as bengalas de sua condição subjugada. Como se comportar com a novidade da liberdade 
nacional? (AUGUSTONI; VIANA, 2010, p.197-8). 

Este processo de reconstrução da história, cultura e identidade angolana se fortalecem à medida 
que a literatura promove a reflexão de tais temas, como parece ser o caso de Agualusa neste 
conto. Nesse sentido, Prisca Augustoni e Anderson Luiz Viana (2010) ainda enfatizam que: 

As questões se tornam ainda mais pungentes em nações em que o processo de descolonização se 
deu tardiamente, como nos países de África. A literatura, como um veículo libertário por 
excelência, torna-se assim um canal para o registro das turbulências e angústias dessa 
mestiçagem que ocorre entre os dois momentos históricos e culturais confrontantes: o antes e o 
depois. Contudo, não exatamente o antes e/ou o depois, mas o momento entre o antes e o 
depois. Esse espaço ínfimo na longa linha de uma civilização em que um povo perde 
momentaneamente as certezas, pois já não é mais o que fora, tampouco o que virá ainda a ser. A 
literatura pode realizar um tipo de inventário dos ideais, das lutas, das perdas, das crises 
surgidas. No caso de nações que conquistaram a descolonização já na contemporaneidade, por 
exemplo, deve poder para o registro da transição da identidade fundamentada na utopia para 
uma identidade outra, díspar, destoante; peculiar ao novo momento – o pós-colonial 
(AUGUSTONI; VIANA, 2010, p.192). 

Em relação à Literatura infantil, esta tem um papel muito importante no processo de 
construção identitária da criança. Simone Severo Spadoni, em seu artigo intitulado 
Africanidade em O fi lho do vento, afirma que: 



	 329 

A Literatura Infantil, em função do seu caráter de agente formador, pode ajudar a criança na 
superação dos seus traumas e medos, pois o diálogo que estabelece com o livro, no momento da 
leitura, possibilita-lhe reelaborar esses mesmos sentimentos, desfazendo-se do que antes a 
incomodava. O caráter lúdico da obra (O filho do vento) auxilia o indivíduo na busca do 
autoconhecimento, pois a literatura pode dar o suporte mínimo que as crianças necessitam para 
se conhecer como indivíduos (SPADONI, 2008, p. 1). 

O Filho do vento157, personagem central do conto, no tempo em que ainda era um menino, 
gostava de jogar bola com as crianças da aldeia. Os meninos não sabiam seu nome; 
simplesmente o chamavam de Filho do Vento. Brincava sem se preocupar, divertia-se com os 
amigos. Porém, um menino chamado Nakati, movido pela curiosidade, perguntou à sua mãe 
como se chamava o Filho do vento. Ela sabia do poder do vento, logo se assustou com a 
pergunta do menino e disse que ninguém podia pronunciar seu nome em voz alta. De tanto o 
menino insistir, a mãe concordou em dizer, mas com uma condição: que o menino só 
pronunciasse o nome depois que o pai dele reforçasse as paredes da cabana. Disse então, em voz 
baixinha: “Kuan-Kuan Gau-Gaubu-Ti!” No entanto, o menino Nakati desobedece e, com isso, 
provoca involuntariamente um redemoinho, em seguida, o menino se transformou em vento e 
logo depois em pássaro, que voou e não voltou mais, essa efabulação, com base na metamorfose 
(reificação e zoomorfização) aproxima, sobremaneira, o conto das tradições orais por um lado 
e, por outro, insere a narrativa dentro do modelo contemporâneo do maravilhoso como forma 
expressiva. 

Para Zilá Bernd (apud Marques 2013, p. 105), o vento é o símbolo do sopro e do espírito. 
Segundo a autora, é interessante notar que autores que certamente não tiveram contato cultural 
ou histórico com essas influências acabam utilizando as mesmas imagens ao escrever. Ao que 
parece, trata-se de imagens ancestrais, lugares comuns ao imaginário popular. Isso também 
sucede com o vento quando é considerado como um aspecto da tradição oral, simbolizando o 
sopro das vozes que conservaram intactas histórias não escritas. O vento tem o poder de levar e 
trazer o que quiser. No conto analisado, o papel do vento é discutido entre o próprio Kuan-
Kuan e a mulher responsável por criar as estrelas no céu. De acordo com Chevalier & 
Gheerbrant: 

Os ventos também são instrumentos da força divina; dão vida, castigam, ensinam; são sinais e, 
como os anjos, portadores de mensagens. São manifestação de um divino, que deseja comunicar 
as suas emoções, desde a mais terna doçura até a mais tempestuosa cólera (CHEVALIER; 
GHEERBRANT 1982, p. 936). 

O Filho do vento sentia-se culpado, pois achou que os homens não gostassem mais dele por ter 
causado todo aquele estrago na aldeia: “Depois que caiu, depois que fez nascer a ventania, 
nunca mais foi o mesmo. Achava que os homens o odiavam por ter desatado o vento”. 

A mãe do Filho do vento o acalma, dizendo que “não podes te culpar por tudo de ruim que o 
vento faz.” Esta frase faz com que o homem reflita acerca das atitudes que precisa tomar no 
decorrer de sua história. Às vezes suas atitudes vão gerar coisas boas, outras vezes, não. Isso faz 
parte da vida. Foi por isto que Kuan-Kuan fugiu e não voltou, pois tinha medo da reação dos 
homens. 

No decorrer da história, logo depois que Kuan-Kuan se transformou em pássaro, aparece o 
narrador onisciente, que se apresenta com a seguinte frase: “Agora vou dizer-vos como o vazio 
se iluminou de estrelas [...]. Foi a minha mãe que me contou isto.” O papel do narrador, neste 
momento, é o de resgatar e valorizar a oralidade. É como se estivéssemos em uma roda ouvindo 
um contador de histórias, o “griot” africano.  

A partir daí, o narrador conta como surgiram as estrelas: “Certa noite, era muito escuro, uma 
menina afundou os dedos na cinza ainda quente de uma fogueira e atirou-a ao céu. Foi assim 
que se formaram as estrelas. [...]”. A seguir, o narrador aparece em um trecho do conto se 
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apresentando como um dos primeiros homens a surgir na Terra: “A cinza em que a menina 
mergulhou os dedos era de uma planta perfumada a que nós, os primeiros homens, chamamos! 
huim – e que gostamos de comer.” 

As estrelas, segundo Chevalier & Gheerbrant (1999, p. 404-409), possuem uma qualidade 
luminar, de fonte de luz. Logo, no momento em que Kuan-Kuan come as estrelas e as digere 
sentado em cima de um morro de salalé158, era como se ele estivesse passando por um processo 
de compreensão das coisas, como se absorvesse um pensamento iluminado. 

Após este momento, Kuan-Kuan se depara com uma mulher que, segundo ele, “não era uma 
mulher como as outras, era a soma do melhor e do mais belo que havia em todas as mulheres 
do mundo.” Ela abaixou-se e começou a conversar com ele. O sobrenatural é encarado como se 
fosse algo normal, presente no cotidiano. Um pássaro que come estrelas (doces e perfumadas) e 
uma mulher que conversa com um pássaro são algumas evidências da presença do maravilhoso 
no conto. Segundo Nádia Batella Gotlib: 

Este conto é transmitido, oralmente ou por escrito, através dos séculos. Porque pode ser 
recontado com “as próprias palavras”, sem que o seu “fundo” desapareça. Pelo contrário, 
qualquer um que conte o conto, manterá a sua forma, que é a do conto e não a sua, que é uma 
“forma simples”. Daí o conto ter como características justamente esta possibilidade de ser 
fluido, móvel, de ser entendido por todos, de se renovar nas suas transmissões, sem se 
desmanchar (GOTLIB, 2006, p. 18). 

Simoni Severo Spadoni traça um paralelo relacionando o conto ao processo de 
amadurecimento do ser: 

Pode-se dizer que a época em que Kuan-Kuan brincava de bola com os meninos da aldeia 
corresponde à infância, pois essa referência de tempo remete o leitor à fase infantil. 
Posteriormente, o redemoinho desencadeado pelo vento tem estreita relação com a 
adolescência; à inclinação do filho do vento ao chão, segue-se o início do redemoinho, que 
cresceu, engrossou, não dando tempo de as pessoas se protegerem. Finalmente, a parte em que 
ele se transforma em pássaro corresponde à maturidade, devido à presença do verbo “crescer”. 
O sentimento de culpa e a prevenção contra os semelhantes são próprios do adulto. Pode-se 
dizer que nessa tríade gradativa: brincar –redemoinho - pássaro (infância – adolescência – 
maturidade) se resume a vida de Kuan-Kuan (SPADONI, 2008, p. 31). 

A mulher disse a Kuan-Kuan que tinha ouvido falar de um pássaro que foi homem e que tinha 
desatado o vento. Kuan-Kuan não queria relembrar o passado, não queria falar naquele 
assunto. No entanto, a mulher insistia em falar a respeito. Ela dissera que o homem virou 
pássaro por sentir medo dos homens, pois achava que ficariam zangados com ele em dias de 
muito vento. Ela prosseguiu: 

É verdade que quando o vento cai pode ser muito perigoso. Mas o vento também faz coisas boas. 
O vento ajuda-nos a caçar. Os caçadores conseguem aproximar-se das gazelas, caminhando 
contra o vento, porque assim elas não sentem o seu cheiro, e não fogem. Além disso, o vento 
espalha as sementes das árvores, e alivia o calor... suspirou. 

A mulher mostrou que a vida não é feita só de problemas. Há a bonança também, é necessário 
aprender a conviver com ambos e, apesar de o vento espalhar as chamas de fogo, “o vento é 
como qualquer pessoa tem seus dias ruins. Culpa de quem?”  

Em relação ao tema amadurecimento, Farias e Rubio defendem que o conto: 

promove o desenvolvimento da criança, motivando-a a ser generosa e solidária, fazendo-a 
compreender que nem sempre as pessoas são boas e que nem sempre as situações são 
agradáveis. Por consequência, desperta seu senso crítico, fazendo-a refletir entre o pensar e o 
agir, entre o certo e o errado (FARIA; RUBIO, 2012, p. 6). 
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Desta forma o maravilhoso pode contribuir para a formação da consciência da criança em 
relação às suas atitudes, em relação ao seu papel na sociedade, assim como na construção de sua 
identidade. 

O maravilhoso desperta o imaginário do leitor. Segundo François Laplantine e Liana Trindade 
“o imaginário é um processo cognitivo no qual a afetividade está contida, traduzindo uma 
maneira específica de perceber o mundo, de alterar a ordem da realidade” (LAPLANTINE; 
TRINDADE, 2003, p. 28). No entanto, não se trata de modificar a realidade, mas como 
pontuam as autoras citadas, consiste em “libertar-se do real que são as imagens primeiras, 
podendo inventar, fingir, improvisar, estabelecer correlações entre os objetos de maneira 
improvável e sintetizar ou fundir essas imagens” (LAPLANTINE; TRINDADE, 2003, p. 9). 

Uma personagem de um conto pode fortalecer a identidade da criança, pois esta poderá 
experimentar outras maneiras de ser e de pensar, o que resulta no melhor entendimento sobre o 
meio em que vive. 

Na continuidade da narrativa, a mulher informou à Kuan-Kuan que o homem precisa 
reconhecer que não tem o poder de controlar todas as coisas, assim como não há como 
controlar os fenômenos da natureza, também não há como descartar os dias ruins e ficar só 
com os dias bons. É preciso saber lidar com ambos. É isso que Kuan-Kuan precisa 
compreender, a lidar melhor com essas coisas aceitando a si mesmo. Assim, Agualusa trata de 
questões bem acima do nível fabular voltado para o público infantil, a discussão filosófico-
existencial metaforicamente vai dominando o texto. 

Em O fi lho do vento vê-se muito claramente a utilização da base mitológica africana 
tradicional, que utiliza um mito fundacional para assim poder encetar o seu discurso, que pode-
se notar claramente no prosseguimento da narrativa, quando Agualusa descreve o momento em 
que a mulher ao perceber as estrelas soltando-se das asas de Kuan-Kuan, conta-lhe que foi ela 
quem criou as estrelas. Ele contou que as comia e que eram doces e perfumadas. A seguir, a 
mulher pediu-lhe que a levasse até as estrelas, pois queria dormir entre elas. Ele abre as asas e a 
abraça, provocando um grande vento no local. “Nessa noite os primeiros homens viram surgir 
no céu o rosto iluminado da lua, era a namorada de Kuan-Kuan dormindo feliz entre as 
estrelas. Foi assim que nasceu o amor”, o que compõe um imbricamento entre o tradicional e o 
moderno. 

A partir do momento em que Kuan-Kuan encontrou a mulher, ela o ajudou a superar seus 
medos, a ver o lado positivo das coisas. De acordo com Simoni Severo Spadoni, o autor 
Agualusa, ao escrever O fi lho do vento, trabalha da seguinte forma: 

[...] parte do local para abordar um tema universal, ou seja, se apropria da natureza africana para 
tratar de um assunto que é característico não só dos luso-africanos, mas de qualquer indivíduo: 
o processo de amadurecimento do ser. Essa temática possibilita aos leitores enxergarem-se no 
filho do vento, pelo fato de apresentar as mesmas dificuldades e questionamentos do homem 
comum. Esta obra proporciona ao leitor uma autorreflexão, através da qual ele passa a 
compreender que assim como a natureza tem seus dias ruins, as pessoas também o têm. E nada é 
por culpa de ninguém, porque as coisas são como são (SPADONI, 2008, p. 32). 

O surgimento do amor decorre da união de Kuan-Kuan e da mulher que posteriormente, 
transforma-se em lua.  

O maravilhoso está presente em todo o conto e, por meio dele, o autor aborda algumas questões 
como a construção da identidade e o processo de amadurecimento do sujeito, possibilitando ao 
leitor refletir sobre a vida do personagem e, consequentemente, sobre sua própria vida, 
apontando para uma universalização temática que parte de uma base mitológica tradicional, do 
tipo contado pelos griots e a partir daí avança para a modernidade, saindo do círculo fechado do 
tradicionalismo angolano para alçar o conto ao patamar da universalidade temática e estética. 
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As Maravilhosas mulheres do fantástico! 

Julcy Emanuella da SILVA159 

Este trabalho tem por objetivo analisar o fantástico presente nos contos moçambicanos Princesa 
insubmissa, retirado do romance Nicketche,  de Paulina Chiziane e O beijo da palavrinha, de 
Mia Couto. Paulina Chiziane, que cresceu nos subúrbios da província de Maputo nasceu em 
uma família protestante, na qual, falavam as línguas Chope e Ronga. Aprendeu a língua 
portuguesa na escola de Missão Católica. Iniciou a sua atividade literária em 1984. Seu primeiro 
livro foi Balada de amor ao vento (1990), tornando-se a primeira mulher moçambicana a 
publicar um romance. 

Mia Couto nasceu e foi escolarizado na Beira, cidade capital da província de Sofala, em 
Moçambique, África. Adotou o seu pseudônimo porque tinha uma paixão por gatos e porque 
o seu irmão não sabia pronunciar o nome dele. Com catorze anos de idade, teve alguns poemas 
publicados no jornal "Notícias da Beira" e três anos depois, em 1971, mudou-se para a cidade 
capital de Lourenço Marques (capital de Moçambique). Iniciou os estudos universitários em 
medicina, mas abandonou esta área no princípio do terceiro ano, passando a exercer a 
profissão de jornalista após 25 de Abril de 1974. Além de ser considerado um dos escritores 
mais importantes de Moçambique, é o escritor moçambicano mais traduzido. Em muitas das 
suas obras, Mia Couto tenta recriar a língua portuguesa com uma influência moçambicana, 
utilizando o léxico de várias regiões do país e produzindo um novo modelo de narrativa 
africana. 

Esta análise considera o fantástico presente nos contos “Princesa insubmissa” presente na 
obra Nicketche e “O beijo da palavrinha”. As duas estórias são narradas em 3ª pessoa pelo 
narrador onisciente neutro, “tende ao sumário embora aí seja bastante frequente o uso da cena 
para os momentos de diálogo e ação enquanto frequentemente, a caracterização das 
personagens é feita pelo narrador que as descreve e explica para o leitor” (LEITE, 1985, p. 10). 
Moçambique serve de cenário para o conto. Começaremos pela estória que fala de uma mulher 
chamada Vuyasi, que recebeu o título de princesa insubmissa por não se render as normas 
impostas pela sociedade em que vivera.  

Era uma vez uma princesa. Nasceu da nobreza, mas tinha o coração da pobreza. Às mulheres 
sempre se impôs a obrigação a obrigação de obedecer aos homens. É a natureza. Esta princesa 
desobedecida ela respondia. Quando lhe espancava, retribuía. Quando cozinhava galinha, 
comia moelas e comia coxas, servia ao marido ao que lhe apetecia. Quando a primeira filha fez 
um ano, o marido disse: vamos desmamar a menina, e fazer outro filho. Ela disse que não. 
Queria que a filha mamasse dois anos como os rapazes, para que crescesse forte com ela. 
Recusava-se a servi-lo de joelhos de joelhos e a aparar-lhe os pentelhos. O marido, cansado da 
insubmissão, apelou à justiça do rei, pai dela. O rei, magoado, ordenou ao dragão para lhe dar 
um castigo. Num dia de trovão, e o dragão levou-a para o céu e a estampou na lua, para dar um 
exemplo de castigo ao mundo inteiro. Quando a lua cresce e incha, há uma mulher que se vê no 
meio da lua, de trouxa à cabeça e beber nas costas. É Vuyasi, a princesa insubmissa estampada 
na lua. É Vuyasi estátua de sal, petrificada no alto dos céus, num inferno de gelo. É por isso que 
as mulheres do mundo inteiro, uma vez por mês, apodrecem o corpo em chagas e ficam 
impuras, choram lágrimas de sangue, castigadas pela insubmissão de Vuyasi (CHIZIANI, 
p.159, 2002). 

Diante disso, seu pai, o rei, decidiu que Vuyasi receberia um castigo: um dragão a levaria até a 
lua e lá permaneceria petrificada como uma estátua de sal. 

O Rei, magoado, ordenou ao dragão para lhe dar um castigo. Num dia de trovão, o dragão 
levou-a para o céu e a estampou na lua, para dar um exemplo de castigo para o mundo inteiro. 
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Quando a lua cresce e incha há uma mulher que se vê no meio da lua, de trouxa na cabeça e bebê 
nas costas (CHIZIANE, 2004, p.159). 

A simbologia no conto apresenta o apodrecimento e lágrimas de sangue como representação da 
menstruação e impureza feminina. Neste momento existe uma quebra da verossimilhança 
devido ao elemento fantástico que se sobrepõe. Quando o dragão entra no conto, a estória 
torna-se ádvena, pois até então era uma estória de uma mulher que vivia no mundo real. O 
fantástico aparece no momento em que o rei conversa com um dragão, plantando a dúvida no 
leitor. Como afirma Todorov: 

Somos assim transportados ao âmago do fantástico. Num mundo que não é exatamente o nosso, 
aquele que conhecemos sem diabos, sílfides nem vampiros, produz-se um acontecimento de que 
não pode ser explicado pelas leis deste mesmo mundo familiar (TODOROV, 1975, p.30). 

Ainda nesta mesma linha de pensamento, Todorov assegura que o fantástico ocorre nesta 
incerteza dos fatos, nas palavras do autor: “O fantástico é a hesitação experimentada por um ser 
que só conhece as leis naturais, face a um acontecimento aparentemente natural” (TODOROV, 
1975, p.31). O leitor, nessas circunstâncias, é jogado em um meio em que o real e o imaginário 
se dividem questionando o não-sentido. Contudo, mesmo que o leitor não concorde com o que 
se passa no texto, ele não deixará de ser fantástico. 

O conto O beijo da palavrinha narra a estória de Maria Poeirinha. O cenário em que acontece 
esta narrativa é no interior de Moçambique. Já no início do conto torna-se possível apreender 
algumas características do ambiente familiar e aspectos econômicos que cercavam a 
personagem principal: “Era uma vez uma menina que nunca vira o mar” [...] Ela e sua família 
eram pobres, viviam numa aldeia tão no interior que acreditava que o rio que ali passava não 
tinha nem fim nem foz” (COUTO, 2008, p.6). Certo dia Poeirinha adoeceu gravemente e seu tio 
Jaime Litorâneo atribuiu a doença da menina, a palermice do irmão e a miséria da família a um 
único ponto: a falta de maresia. Neste sentido, percebe-se que há uma explicação incomum para 
a situação da família.  

Em Introdução a Literatura Fantástica, Montague Rhodes James afirma: “Às vezes é 
necessário ter uma porta de saída para uma explicação natural, mas deveria acrescentar: que 
esta porta seja bastante estreita para que não se possa usá-la” (JAMES apud TODOROV, 1975, 
p. 31). Tal possibilidade de explicação natural parece possibilitar o que Todorov denomina 
como “uma integração do leitor no mundo das personagens; [que] define-se pela percepção 
ambígua que tem o próprio leitor dos acontecimentos narrados” (TODOROV, 1975, p.37). Isto 
é, o leitor perde-se em diferentes significados, sendo levado para o lado duvidoso.  

Selma Calasans Rodrigues também pontua: “O termo fantástico, refere-se ao que é criado pela 
imaginação, o que não existe na realidade, o imaginário e o fabuloso” (RODRIGUES, 1988, 
p.9). O fantástico tem o poder de conduzir de maneira natural quem está lendo e, quando ele se 
apresenta, o leitor já está por demais envolvido. Assim, por mais absurdo que algo possa 
parecer, acaba sendo aceito no contexto fantástico. No entanto, mesmo que em algum 
momento nos seja apresentada uma possível saída, devemos nos lembrar que no fantástico nada 
é concreto, pois cabe a nós o seguinte questionamento: será que devo acreditar? 

Diante da doença de Poeirinha o tio chegara a conclusão de que a única forma de curar a 
menina, seria levá-la para ver o mar, “numa salvadora viagem” (COUTO,2008, p.12). Porém, 
como Maria Poeirinha já estava à beira da morte, seu irmão Zeca Zonzo teve a ideia de rabiscar 
com letra gorda a palavra mar e conduziu os dedos da irmã por cima dos seus, enquanto 
contornava a forma das letras, podendo assim deixá-la emocionada ao conhecê-lo. Neste 
momento surgem novamente especulações racionais a respeito destes eventos sobrenaturais. Ao 
contornar a letra “m”, a menina teve a sensação de ser embalada pelas ondas do mar e ao fazer o 
mesmo com a letra “a”, de que um pássaro tinha pousado sobre a letra. Por fim foi a vez do “r”, 
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de rocha e seus dedos se magoaram no duro rugoso. Esses eventos nunca são comprovados pelo 
fato de que o fantástico constrói e mantém as personagens num estado de incerteza constante, 
como menciona Todorov: “eis a formula que nos levam para fora do fantástico: é a hesitação 
que lhe dá vida” (TODOROV, 1975, p.36). O seguinte trecho mostra exatamente o momento 
em que o fantástico chega a um impasse entre a razão e a não certeza: 

Então, do leito de Maria Poeirinha se ergueu 

a gaivota branca, como se fosse um lençol 

agitado pelo vento. 

Era Maria Poeira que se erguia? 

Era um simples remoinho de areia branca  

[...] 

Ainda hoje, tantos anos passados, Zeca-Zonzo, 

apontando o rosto da sua irmãzinha na fotografia, 

clama e reclama: -- Eis minha  mana Poeirinha que foi beijada pelo mar 

E se afogou numa palavrinha (COUTO, 2008, p.26 e 28). 

No momento em que a gaivota se ergue do leito de Poeirinha, levanta-se uma hipótese de uma 
possível salvação, porém em seguida esse fato é desconstruído quando o irmão Zeca-Zonzo diz: 
“eis minha mana Poeirinha que foi beijada pelo mar e se afogou numa palavrinha” (COUTO, 
2008, p.28). Somos tomados novamente pela incerteza dos acontecimentos. Visto que “A 
hesitação do leitor é pois a primeira condição do fantástico” (Todorov, 1968, p. 37). Todavia o 
verbo “hesitar,” em nosso entender, está relacionado a uma total perda de controle do próprio 
pensamento, a um delírio do qual não se tem domínio algum, como uma viagem em um 
mundo construído por interrogações, onde não é possível formular algo de concreto pela falta 
de contexto: “Há um fenômeno estranho que se pode explicar de duas maneiras, por meio de 
causas de tipo natural e sobrenatural. A possibilidade de se hesitar entre os dois criou o efeito 
fantástico” (TODOROV, 1968, p. 31).  

Entretanto, estas duas estórias tratam de duas mulheres comuns que vivem em um mundo real, 
até que acontecimentos estranhos apareçam no decorrer da narrativa, fazendo o leitor vacilar 
ao buscar uma explicação lógica dentro da ordem da estória. 

Mulheres Fantásticas 

Ao ler esses contos, chegamos a uma linha de pensamento que une essas duas personagens 
mesmo que indiretamente. São duas mulheres cujos sonhos foram interrompidos pelo próprio 
sistema a que elas eram submetidas, tendo assim suas vidas limitadas a uma condição que 
extrapola suas vontades. Elas também não tiveram sua participação na história reconhecida. Ou 
seja, foram mantidas reclusas do mundo, permanecendo à sombra da história:  

São invisíveis. Em muitas sociedades, a invisibilidade e o silêncio das mulheres fazem parte da 
ordem das coisas. É a garantia de uma cidade tranquila. Sua aparição em grupo causa medo. 
Entre os gregos, é a stasis, a desordem. Sua fala em público é indecente. “Que a mulher conserve 
o silêncio, diz o apóstolo Paulo. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E não foi Adão 
que foi seduzido, mas a mulher que, seduzida, caiu em transgressão.” Elas devem pagar por sua 
falta num silêncio eterno (PERROT, 2008, p.17). 
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Há um momento no texto em que Maria Poeirinha demonstra uma total falta de ambição e até 
mesmo de qualquer perspectiva de melhora, como relata o autor: “até Poeirinha tinha sonhos 
pequenos, mais de areias do que de castelos” (COUTO, 2008, p.6). Isso ocorre devido ao 
isolamento de Maria. Ela crescera e morrera acreditando que a situação em que se encontrava, 
era a realidade, que o sofrimento, as enfermidades eram normais, por não ter tido contato com 
outro tipo de realidade. Esperança e frustração, duas palavras que resumem essas mulheres. 
Esperança de obter um futuro melhor e frustração por ter esses desejos bloqueados, por falta de 
apoio da própria sociedade que as segrega, como demonstram as palavras de Bourdieu: 

Lugares em que, ornado de ouro ou púrpura, enfeitado de plumas como um selvagem, el[a] 
realiza seus ritos místicos e usufrui dos prazeres suspeitos do poder e da dominação, enquanto 
nós, “suas” mulheres, nos vemos fechadas na casa da família, sem que nos seja dado participar 
de nenhuma das numerosas sociedades de que se compõe a sociedade (BOURDIEU, 2002, p.4) 

Vuyasi era determinada, uma mulher muito a frente de seu tempo, nasceu meio a um sistema 
manipulador. Essa mulher foge completamente de um estereótipo que a sociedade impunha, 
não esperou por um destino, por acreditar que ela mesma pudesse traçar seu próprio caminho. 

Podemos observar que essa luta da mulher pela sua representação numa história universal, já 
vem de longa data e são encontradas dificuldades em vários momentos da vida e do cotidiano, 
independente de cor, raça ou classe social. Sua maior rival é a própria sociedade, que impõe 
regras delimitando o que enxerga ser correto, para viver nesse mundo idealizado por um 
sistema altamente patriarcal. 

Haverá sempre um homem que, embora sua casa desmorone, estará preocupado com o 
Universo. Haverá sempre uma mulher que, embora o Universo desmorone, estará preocupada 
com a sua casa (SÁBATO apud ROCHA-COUTINHO, 1994, p.31). 

Essa barreira imposta às mulheres impede um processo de socialização que já é bastante 
complicado só pelo fato de ser mulher. Também, remete a um caminho árduo que exige mais 
na construção do gênero, fator que pode ser corroborado por Simone de Beauvoir que resume a 
situação da mulher perante o mundo patriarcal, quando afirma que ela não nasce, mas sim 
torna-se mulher. Esta é a mesma situação das personagens em análise. 

Portanto, não se trata de desobediência, mas sim, da não aceitação do status quo. Verifica-se a 
representação ficcional da busca por uma vida justa. Também, vemos a reprodução da luta, da 
denúncia, sobretudo, da injustiça social e de gênero, dentro do espaço ficcional, do qual mesmo 
sendo protagonista, continuam sem regalia alguma. Por fim, observa-se que até hoje a 
sociedade tenta impor normas, que sejam seguidas cegamente, porém esquecem que cada ser 
humano, independentemente do sexo ou gênero, pode e deve ser sujeito de sua própria história. 
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O fantástico presente na produção contemporânea de Nelson 
Saúte:  O homem que não podia olhar para trás.  

Laíssa Pereira de ALMEIDA160 

Nesta comunicação analisamos a presença do fantástico na recriação de um conto tradicional 
do Norte de Moçambique: O homem chamado Namarasotha, de autoria desconhecida, 
comparando-o com a produção contemporânea de Nelson Saúte: O homem que não podia olhar 
para trás, publicado em 2000, pertencente a coleção Mama África. 

Teremos como aporte teórico: O fantástico, escrito por Selma Calasans Rodrigues em 1988; 
Literatura Comparada, de Tânia Franco Carvalhal, em 1992; O realismo maravilhoso: forma e 
ideologia no romance hispano-americano, por Irlemar Chiampi no ano de 1980; Introdução à 
literatura fantástica de Tzvetan Todorov, 1981; Gênero e Ciências Humanas: Desafio às Ciências 
Desde a Perspectiva das Mulheres, de Neuma Aguiar. A compensação da imobilidade em 
nuruddin farah, de Divanize Carbonieri, D. e ainda A personagem de ficção-Literatura e 
Personagem, de Anatol Rosenfeld de 1963. 

O escritor Nelson Saúte161 nasceu na cidade de Maputo (Moçambique), em 26 de fevereiro de 
1967. Além de escritor, Nelson Saúte exerceu a profissão de jornalista e comentador político 
moçambicano. Licenciado em Ciências da Comunicação pela Universidade Nova de Lisboa, foi 
redator no jornal Público e no Jornal de Letras. Possui um mestrado em Sociologia na 
Universidade de São Paulo. Em Moçambique trabalhou na Rádio Moçambique e na Televisão 
de Moçambique onde é comentarista político, e em algumas publicações, destacou-se na poesia 
e antologias literárias de Moçambique. Publicou obras de poesia, de ficção e de entrevistas; 
compilou e organizou antologias de poesia e de contos. Seus livros estão publicados em 
Moçambique, Portugal, Brasil, Itália e Cabo Verde.  

Em O homem que não podia olhar para trás, Saúte soma os “conjuntos em que a matéria-prima 
provinda de qualquer parte deixa de ser matéria inerte e é assimilada numa nova estrutura” 
(WELLEK, p. 246 apud CARVALHAL, 1992, p. 36), um conto que era de tradição oral com 
intuito de transmitir uma lição moral, quando recriado, passa a ter o papel de levar os leitores a 
lugares e cenas que não fazem parte de seus cotidianos, Saúte torna-se: 

[...] um contador de histórias realmente inovador [por] criar narrativas que levam as pessoas a 
encarar uma situação de forma totalmente nova, influenciando mesmo o modo como narrativas 
passarão a ser contadas dali em diante (CARBONIERI, 2013, p.96). 

 Faz ainda um recorte significativo no conto original, chegando a uma estranha 
intertextualidade, se olharmos do ponto de vista semiótico. O autor conduz o leitor por um viés 
que só ao chegar ao fim da narrativa é possível descobrir que tudo se passava apenas no campo 
da ilusão. Pode-se dizer ainda que Saúte usa da hermenêutica da confiança162 para convencer o 
leitor, talvez despercebido, de que o acontecimento era verídico, mesmo com os símbolos da 
gazela, impala163 e pássaros, pois aí há uma dissimulação, até mesmo quando o escritor fala da 
sombra de Abdala Mussa, dizendo que o personagem está cansado de carregar sua sombra, 
como se fosse algo sólido, deixando subentendido que o enredo emprega os recursos do 
insólito. Contudo Saúte consegue convencer o leitor. Assim, o autor constrói um texto 
verossímil, como sugere Rodrigues em O fantástico: “Um texto verossímil [...], teoricamente, 
seria aquele que convence o leitor por sua fidelidade à natureza” (RODRIGUES, 1998, p.19).  

No conto tradicional encontramos a história de um homem pobre, chamado Namarasotha, 
personagem central, indicando que, segundo a tradição moçambicana, todo adulto, deve casar-
se com uma mulher de outra linhagem porque só assim será respeitado como homem e tido 
como bem vestido, uma vez que o homem sem mulher é considerado “esfarrapado e pobre”. A 
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verdadeira riqueza para um homem é a esposa, os filhos e o lar. Assim, os animais que 
Namarasotha encontrou mortos, – a impala e uma gazela – simbolizam mulheres casadas e, 
caso comesse daquela carne, estaria cometendo adultério. Já os passarinhos representam os 
mais velhos, que o aconselham a casar com uma mulher livre.  

Nas sociedades matrilineares do Norte de Moçambique, no sistema de filiação e de organização 
social somente a ascendência maternal é considerada, são os homens que se integram nos 
espaços familiares das esposas. Nestas sociedades, o chefe de cada um destes espaços é o tio 
materno da esposa. O homem casado tem de sujeitar-se às normas e regras da esposa que o 
adverte que ele não deve olhar para trás, pois, caso olhasse, tudo voltaria a ser como fora um dia 
e o personagem perderia seu posto de marido: “A meio da festa, Halima ia apanhando um susto 
quando viu que o seu homem tentara olhar para trás. Fez-lhe um sinal reprovador com a cabeça 
e ele continuou rodopiando na sala, incansável numa infinita alegria” (SAÚTE, 2000, p.19). O 
esposo não deve desobedecer, não deve fazer o que quer como em seus tempos de homem 
solteiro e, tampouco, revoltar-se e impor as suas regras, correndo o risco de perder o seu 
“posto” de marido e ser expulso, ficando cada um com o que levou para o lar.  

 Assim, por mais que tenha cumprido o que os passarinhos lhe haviam dito durante a sua 
viagem em busca de riqueza para seguir em frente, pois encontraria algo melhor por não ter 
seguido o conselho da mulher de não olhar para trás, perdeu o estatuto dignificante de homem 
adulto e casado. 

 No conto contemporâneo há um homem pobre. Entretanto ele aparece com o nome de Abdala 
Mussa, também personagem central. O personagem nasceu no Lumbo164, mas passou sua 
juventude na ilha de Moçambique, e permaneceu na ilha. Fugindo dos efeitos colaterais da 
guerra, a fome, a pobreza, miséria, chegando a Mossuril.165 A estória se repete, porém temos 
neste conto acontecimentos que os diferenciam. Na recriação do conto de tradição oral 
moçambicana, Saúte usa dos recursos da literatura fantástica. Já no começo podemos perceber 
tal presença: “Abdala Mussa caminhou longamente, quase sonâmbulo” (SAÚTE, 2000, p. 6), ou 
seja, as suas ações poderiam ser confundias facilmente com sonhos166:  

não [estando] preocupado com o “comportamento”, mas com a “ação”, sua equivalente 
intencionalmente baseada, e mais especificamente, com a ação situada num cenário cultural – e 
nos estados mutuamente interacionais dos participantes (BRUNER, 19 apud CARBONIERI, 
2013, p.95). 

Dessa forma, pensava que não estaria realizando determinadas ações, uma vez que “o fantástico 
é a vacilação experimentada por um ser que não conhece mais que as leis naturais, frente a um 
acontecimento aparentemente sobrenatural” (TODOROV, 1981, p. 16). 

O leitor alinha-se ao personagem e com ele faz uma viagem por meio da qual vai conhecendo os 
aspectos culturais, étnicos, históricos e geográficos dessas regiões, e percebe não apenas os 
hábitos e costumes das diferentes localidades, mas também os aspectos do cotidiano das 
cidades. Ao passar por algumas zonas de Moçambique “não vira aldeias, nem divisara homens 
alongando-se na preguiça sobre as kitandas167 [...] que acolhem muitos dos que passam os dias a 
fazer coisa nenhuma, esquivando o sol e refugiando-se do calor” (SAÚTE, 2000, p. 5). Achou 
estranho justamente por que “à sombra das palhotas não é difícil encontrar gente deitada em 
camas armadas em paus e com uma malha de sisal a fazer colchão. As mesmas kitandas servem 
para carregar os mortos quando são viradas ao avesso” (SAÚTE, 2000, p. 5). A região de onde 
saíra Nacala168, sempre há falta de água, e há muito não tomava banho. Estava sujo, com os pés 
escuros e “naquele final da manhã ia embrenhado no intenso odor do seu suor”. Ao caminhar a 
procura de algo melhor, Abdala Mussa já não percebia o que estava em sua volta, nem mesmo 
as kitandas que estavam às margens das estradas, fazendo-nos perceber que o personagem já 
não estava mais ligado à realidade.  
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Encontramos ainda a presença do fantástico quando Abdala Mussa está chegando à casa de 
Halima, que viria a ser sua esposa; Abdala já está farto de carregar sua sombra, de carregar a si 
mesmo, ao ponto de o narrador deixar claro ser o cansaço tamanho que não se sabia quem 
chegaria primeiro a casa. Halima convida-o a entrar, oferecendo-lhe roupa limpa e lugar para 
banhar-se, embora retraído, ele entra na casa. A dúvida sobre quem entra na casa primeiro 
continua até o fim da narrativa, quando ao olhar para trás o personagem vê tudo se desfazer, 
tendo sido tudo aquilo apenas ilusão, assim penetramos o universo da indecidibilidade, que 
remete a Derrida, conforme definição de Carlos Ceia, adentramos ao mundo do fantástico pela 
insinuação de que tudo se passava apenas no campo da ilusão, mas quem viveu essa ilusão: ele 
ou sua sombra? “[...] ele estava na condição daqueles que tinham fugido de tudo e de si próprio. 
Muitos moçambicanos perderam as suas sombras nas tortuosas caminhadas em busca de um 
lugar [...]” (SAÚTE, 2000, p. 8). Portanto, Saúte reestiliza o mesmo mote da literatura 
tradicional em aspecto do fantástico, em sua releitura. 

Temos dois pontos de contato: personagens e enredo, embora os desfechos das duas tramas não 
se assemelhem. No conto tradicional temos uma “moral da história”. Enquanto no conto 
contemporâneo surge o insólito, apresentando a imagem aparentemente irreal, a dúvida que 
paira no ar. Uma vez que a literatura fantástica: 

contenta-se em fabricar hipóteses falsas (o seu “possível” é improvável), em desdenhar a 
arbitrariedade da razão, em sacudir as convenções culturais, [...] as explicações impossíveis se 
constroem sobre o artifício lúdico do verossímil textual cujo projeto é evitar toda asserção, todo 
significado fixo, fazendo da falsidade o seu próprio objeto, o seu próprio móvil (CHIAMPI, 
1980, p. 54). 

Nas duas narrativas as mulheres têm o mesmo papel. Primeiro são representadas por uma 
impala e uma gazela mortas, estando elas no lugar que seria de mulheres casadas, mulheres 
proibidas conforme os costumes e tradições daquele povo, acontecendo de duas vezes 
aparecerem os passarinhos para avisá-lo, fazendo-o seguir caminho, até encontrar as mulheres. 
No conto tradicional, a mulher não recebera nome. Já no contemporâneo, a mulher recebe o 
nome de Halima. Estas mulheres desempenham nas narrativas o [re]começo da estória de dois 
homens sofridos, que caminharam muito em busca de algo melhor. As mulheres representam 
ainda a voz que adverte, a voz que deve ser ouvida, ao contrário do que costumamos ler/escutar 
em narrativas em que homens são os protagonistas. Nelas, suas vozes são a da razão e o ato de 
falar as tornam personagens completas como sugere Anatol Rosenfeld em A personagem de 
ficção: 

Ademais, personagens, ao falarem, revelam-se de um modo mais completo do que as pessoas 
reais, mesmo quando mentem ou procuram disfarçar a sua opinião verdadeira. O próprio 
disfarce costuma patentear o cunho de disfarce (ROSENFELD, 1963, p.21). 

As mulheres são aquelas que tomam a iniciativa de “mudar” tais homens, convidando-os a 
entrar na casa, mudando suas sortes. As mulheres são sinal de vida, seja de forma simbólica 
como quando lidam no campo ou ao gerar uma nova vida. Ainda que o casamento seja regido 
conforme as regras do tio mais velho, são as mulheres que tomam primeiro a iniciativa para que 
o mesmo possa acontecer, redefinindo seus papéis. 

 Sendo assim, Halima tem papel fundamental na construção da ilusão de Abdala Mussa, que ao 
olhar para trás percebe que nada daquilo foi real, mesmo que antes de sua narrativa passar pelo 
casamento, haja marcas da literatura fantástica. Só depois que ele ou a sua sombra chegam à 
casa de Halima é que a sua estória ganha vida e cor. Ele, mesmo que evitasse fantasias para 
enganar a fome, permite-se adentrar no campo do insólito, permitia-se ainda deixar a dúvida de 
quem viveu aquela estória, tamanha a imaginação. Halima, assim, torna-se o início do que viria 
a ser o insólito na narrativa de Saúte, que explora da figura feminina para enriquecer e 
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aprofundar a recriação. É uma mulher que convida Abdala Mussa a adentrar a casa, diz a ele 
que aquela agora também é sua casa, dá-lhe comida, roupa... 

— A partir de agora, esta casa é tua! Tu és meu marido! Abdala Mussa entrou. Ou melhor: 
arrastou-se para dentro de casa. A mulher estendeu-lhe a mão cheia de colares de prata, 
mostrando-lhe o caminho da casa de banho. - Veste estas roupas —, disse-lhe, entregando-lhe 
um saco de pano cru, com roupas novas (SAÚTE, 2000, p.16). 

  Não é uma simples fala ignorada, mas é uma fala que se torna elo da estória. É uma fala que, 
como diz Aguiar: 

Redefinirá as antigas questões em termos novos – introduzindo, por exemplo, considerações 
sobre a família e a sexualidade no estudo da economia e da guerra. Tornará as mulheres visíveis 
como participantes ativas e estabelecerá uma distância analítica entre a linguagem 
aparentemente fixada do passado e nossa própria terminologia. Além do mais, essa nova 
História abrirá possibilidades para a reflexão sobre as atuais estratégias feministas e o futuro 
utópico (AGUIAR, 1997, p.104). 

A guerra, a miséria, a questão do casamento (visto como benção); traz ainda a mulher que tem 
voz nesse país pós-guerra. 
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O Fantástico em André Carneiro:  Um Habitar Insólito 

DINIZ, Joama Silva169 

 Ao pensar como o fantástico se apresenta na obra do autor André Carneiro, debruçamos sobre 
o conceito de fantástico como sendo algo que nos permite diferenciar a escrita do autor, 
causando um estranhamento há quem se esmera na procura por sua compreensão. Carneiro foi 
um autor que aduziu a Ficção Científica Brasileira, seus textos contêm questionamentos de 
grande relevância para pensarmos a sociedade e sua organização, temas como o 
conservadorismo social, à cultura das drogas, a não permanência do real e as dificuldades de 
comunicação na modernidade são abordados. A Ficção Científica pode ser definida, no sentido 
restrito como gênero, como algo que engloba as obras que tem o elemento científico em sua 
composição, de forma generalizada como no caso das histórias de fantasias.        O fantástico 
repercute em suas histórias, conquistas reais ou imaginárias da ciência, impulsionadas pelo 
avanço nas áreas da física, astronomia, na conquista do espaço, dos mistérios do universo, da 
vida humana e da relação do homem com o mundo e com os outros seres, possibilitando aos 
pesquisadores aguçar o interesse em investigar esses elementos presentes na escrita de ficção 
científica.   

 O fantástico implica, portanto não apenas a existência de um acontecimento estranho, que 
provoca hesitação no leitor e no herói; mas também numa maneira de ler, que se pode por ora 
definir negativamente; não deve ser nem “poética”, nem “alegórica (TODOROV, 2012, p.38). 

 Ao nos debruçarmos sobre a escrita de André Carneiro, desejamos aprofundar os estudos sobre 
essa relação entre fantástico e o real presente na obra, esses momentos do estranhamento 
causado pelo que é diferente do nosso domínio é um aspecto contínuo em sua obra. Para 
compreendermos essas relações é necessário esmiuçar a estrutura formadora, de forma que 
possamos tecer considerações sobre o conflito entre o real e o impossível como característica do 
fantástico, nesse sentido, os contos do André Carneiro serão analisados. 

 A evolução da literatura segue um ritmo diferente e próprio, no qual, a Ficção Científica 
absorve rótulos de histórias menores por um determinado período até que os estudos sobre esse 
gênero comecem a surgir, essa questão torna-se complexa e requer um estudo aprofundado, 
especialmente quando a crítica literária estabelece uma ignorância a respeito das obras 
publicadas, muitas vezes por meio de fanzines ou outras formas alternativas. De acordo com 
Causo (2003): 

A viagem fantástica pode ser definida como uma sucessão de eventos fantásticos ou 
maravilhosos, ocorridos dentro de uma progressão no tempo e no espaço, e testemunhada por 
personagens que tendem a se manter, de um evento a outro. A noção de ‘eventos fantásticos’ ou 
‘maravilhosos’ (incluindo a presença de um destinador supranatural e de uma transcendência 
do herói) é o que a separa de outras narrativas de viagens ou de aventuras. A natureza do evento 
ou fato fantástico ou maravilhoso pode ser divina, demoníaca ou misteriosa. 

  Na construção de sua narrativa Carneiro deixa transparecer por meio de seus personagens, que 
aparecem dentro do universo ficcional, características intrigantes, vários conflitos, solidão, 
entre outros aspectos do comportamento humano em suas relações sociais. Estabelecer um 
paralelo entre a forma como essa teia de relações é construída nos permite enxergar de forma 
clara como determinados conflitos se estabelecem possibilitando, a partir de então, a resolução 
desses episódios: “-Você sabe eu me divorciei há poucos meses parece até que sinto falta de uma 
rotina que eu abominava...” (CARNEIRO, 2007, p. 398).   

 O caráter intrigante percebido na fala do personagem Fábio do conto Habitar uma Formiga 
acaba por referendar essa visão de refletir através do conto as dificuldades enfrentadas no 
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cotidiano: “Prefiro conversar com você coisas pessoais... Sabe, eu escondo muito, mas quero me 
abrir, tenho passado dias angustiados, sozinho, sem saber o que fazer... (CARNEIRO, 2007, 
p.397). 

  Buscar uma forma mais profunda de estabelecer os parâmetros formadores de uma obra acaba 
por propiciar um conhecimento sobre elas que talvez permanecessem fora do circuito 
tradicional. O personagem do conto aparenta ser um ser humano sintonizado com a realidade 
contemporânea transparecendo ao leitor uma intimidade, convidando-o a participar de seus 
conflitos.   

  A discussão em torno de como se constituem os temas e como o enredo se desenvolve no conto 
é estritamente importante para a construção de uma análise. Durante muito tempo, desde os 
séculos XVI e XVII muitos autores têm adotado o conto como tipo de narrativa, mas esta 
tradicionalidade foi alterada ao longo do tempo, fazendo com que algumas de suas 
características sofressem modificações, como por exemplo, a utilização do psicológico e do 
fantástico na elaboração de seus enredos. Ao partirmos desta leitura dos textos ficcionais da 
obra de André Carneiro para analisar e interpretar o conto selecionado buscamos compreender 
a presença do fantástico na obra do autor, pretendendo desvendar como se dá essa construção. 
Ao tentar assimilar os aspectos do real e do fantástico, utilizamos como aporte teórico a obra de 
Tzvetan Todorov, a respeito da Literatura Fantástica. Como o próprio autor esclarece o caráter 
sistemático das relações entre os elementos decorre da própria essência da linguagem. Essas 
relações constituem o objeto da investigação literária propriamente dita (TODOROV, 2012).          

Utilizando especificamente esses conceitos, como o próprio autor explica questionamentos 
constantes que fazem parte do seu trabalho, percebe-se que entre eles estão a literatura e o real. 
Podemos obervar no conto Habitar uma Formiga aspectos de solidariedade e organização 
consolidando essa relação, logo na abertura do conto, vejamos:  

Fábio entrou em seu apartamento entusiasmado. Trabalhava em São Paulo, em uma das 
melhores agências de publicidade do Brasil, e fora encarregado de supervisionar uma 
campanha.Tratava-se de um novo produto farmacêutico, fabricado por uma multinacional. 
(CARNEIRO, 2007, p.396) 

Como assevera Todorov, “O conceito de fantástico se define pois com relação aos de real e de 
imaginário: e estes últimos merecem mais do que uma simples menção”(TODOROV, 2012, P. 
31). Este aporte teórico serve para o embasamento da análise narrativa, e toda narrativa se 
estrutura sobre elementos fundamentais, pelos quais as histórias fundamentam-se. 
Especificamente no conto, o narrador é o organizador da narrativa, destes elementos, e faz uma 
ponte entre a história e o leitor. Descobrir as estruturas implícitas, tramas e visões classificando 
as estruturas narrativas constituem um objeto extremamente fascinante e presente na teoria 
escolhida.  

 A narrativa se constitui como gênero de acordo com sua estrutura, estilo e como o público a 
recebe. No caso do conto analisado compreendemos a narrativa como sendo em prosa de 
ficção. Cabe também salientar que muitas vezes a ficção está ligada apenas a denominação de 
ficção científica, sabendo disso vamos considerar neste trabalho a definição de ficção enquanto 
narrativa literária em prosa.   

 No livro Introdução à literatura fantástica Todorov discorre sobre as possibilidades presentes 
no próprio cotidiano e no fazer literário, o fantástico, o estranhamento e o maravilhoso. Sobre 
isso, ele diz: 

Num mundo que é exatamente o nosso, aquele que conhecemos, sem diabos, sílfides nem 
vampiros, produz-se um acontecimento que não pode ser explicado pelas leis deste mundo 
familiar. Aquele que o percebe deve optar por uma das duas soluções possíveis; ou se trata de 
uma ilusão dos sentidos, de um produto da imaginação e nesse caso as leis do mundo 
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continuam a ser o que são; ou então o acontecimento realmente ocorreu, é parte integrante da 
realidade, mas nesse caso esta realidade é regida por leis desconhecidas para nós. Ou o diabo é 
uma ilusão, um ser imaginário; ou então existe realmente, exatamente como os outros seres 
vivos: com a ressalva de que raramente o encontramos (TODOROV, 1992, p. 30).  

 O cotidiano apresentado pelo autor nos remete a acontecimentos tão escandalosos e 
inimagináveis que vivenciamos e, no entanto, acabam por passar despercebidos. Quando nos 
deparamos com certos acontecimentos incomuns em obras ficcionais então definimos como 
algo imaginário, nossa formação racional tende a buscar a explicação mais lógica e aceitável 
para determinados fatos. Não podemos passar incólume sobre determinados acontecimentos 
apresentados, como por exemplo, os critérios de noticiabilidade dos jornais que não são nada 
mais do que o incomum, o excêntrico ao padrão conceitual.   

 Cabe ao receptor da mensagem, que pode ser o leitor de ficção científica, a escolha de uma das 
vertentes que considere mais aceitável para explicar determinado fato. Segundo o pensamento 
exposto pelo autor é preciso escolher um determinado pensamento para responder ao 
fantástico que nos foi apresentado. 

  Quando pensamos o fantástico como caminho no conto apresentado, exemplificamos por 
meio da fala da personagem, como ela se coloca para o leitor e de que forma esse fato 
inesperado é posto. “Fábio franziu a testa, engasgou, ia continuar, mas algo estranho estava 
acontecendo. Ele levantou-se de repente, foi até o banheiro. Olhou para o seu rosto e não o 
reconheceu no espelho, embora soubesse que era ele mesmo”. (CARNEIRO, 2007, p.398). 

  Ao descrever um fato que causa estranhamento para a personagem o autor nos coloca diante 
de uma passagem do mundo do desconhecido. Para corroborar vejamos o que afirma Todorov: 

À primeira vista, o fantástico não existe aqui: nem para o personagem que considera suas visões 
não como devidas à loucura mas como uma imagem mais lúcida do mundo (acha-se pois no 
maravilhoso); nem para o narrador, que sabe que elas se devem à loucura ou a sonho, não a 
realidade ( de seu ponto de vista, a narrativa se liga simplesmente ao estranho) (TODOROV, 
2012, p. 43). 

 O Enfoque do fantástico como transgressão dos parâmetros que regem a ideia de realidade do 
leitor está presente ao longo do conto, é isso que torna a escrita de André Carneiro 
diferenciada. Em outra passagem do conto esse fantástico implícito na narrativa se apresenta:  

Fábio deu uma volta pela sala, abriu a janela, olhou São Paulo cm interesse, foi até a cozinha, o 
banheiro outra vez, enquanto Vivian ficou  a bebericar seu vinho. Ele voltou, sentou-se ao lado 
de Vivian, pegou a mão dela e comentou: -Tenho muito interesse pelo amor assim dividido em 
dois lados, o que recebe e o que dá Sei de vírus, micróbios, batráquios, invertebrados, insetos... 
As reproduções são sempre muito curiosas. (CARNEIRO, 2007, p. 398). 

 Ao explicitar esse momento de estranhamento o personagem introduz uma denúncia ao 
conservadorismo social presente no conto. Neste momento há certo mistério e desconforto por 
parte da personagem Vivian com a mudança repentina no comportamento do personagem 
Fábio. Sobre isso Todorov (2012) explica: “Primeiro, a personagem não está completamente 
certa quanto à interpretação que deve dar aos fatos: acredita por vezes, que sua loucura não 
chega nunca à certeza”.  

 Em outro momento da narrativa a personagem apresenta essa dúvida, uma inquietação com 
relação a uma explicação sobre os fatos estranhos que aconteciam com Fábio: 

Vivian era racional, pretensão mais própria dos homens. Não toara Calmox nem por 
curiosidade, e duvidava de explicações mágicas, sorria irônica das colocações astrológicas, 
procurava se apoiar em uma ciência experimental e solida para não cair na superstição. 
(CARNEIRO, 2007, P. 404). 
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Os aspectos citados de dificuldades de comunicação e de lidar com as inconformidades do 
cotidiano e das relações interpessoais vão além de uma crítica a sociedade, são uma forma de 
demonstrar como a literatura pode lançar luz sobre aspectos normamente relegados a 
imperceptível necessidade humana de fortalecer as relações.     

A produção de uma literatura de ficção científica no Brasil reflete este estado de espanto com 
relação aos acontecimentos do mundo moderno, assumindo um papel de mediadora nessa 
relação. Vejamos: 

As transformações políticas por quais estavam passando o Brasil absorviam jornais e revistas. 
Líderes de partidos opostos se reuniram, propondo um programa unido. Um deputado do 
governo propôs a duplicação do salário mínimo; junto com o apoio da massa operaria e os 
protestos dos empresários, o projeto foi aprovado. O senador Paulo Saluf, no dia seguinte, subiu 
à tribuna e afirmou emocionado que, na verdade, era contra o projeto de lei que dobrava o 
salário mínimo. Tinha votado a favor porque uma entidade se apossara da sua cabeça. Tendo 
voltado ao seu estado normal, apelava aos deputados e senadores para revogarem a lei. Logo que 
deixou a tribuna, Saluf, inesperadamente confirmou seu voto, afirmando que a lei era justa e 
perfeita, tendo sido certamente hipnotizado por alguém da oposição para dizer aquelas tolices 
ao microfone. (CARNEIRO, 2007, p. 406-407). 

 Ao pensarmos a crítica social feita por meio da escrita de ficção científica como no presente 
conto, percebemos que Carneiro além de estrategista das palavras tem uma sensibilidade 
natural para demonstrar as mazelas da organização social humana. Nossa sociedade tão 
importante e cheia de descobertas parece não conseguir se organizar de forma a tornar um 
objetivo comum em um benefício coletivo. 

Penso que a escolha do título Habitar uma Formiga, deva ser também uma referência à 
organização em sociedade daquela espécie, em que a observância ao trabalho coletivo resulta 
em benefício a toda comunidade. Quem dera nos espelharmos em outros ambientes, investigar 
o extraordinário e reverter em prol da coletividade. 

O fantástico, como vimos, dura apenas o tempo de uma hesitação: hesitação comum ao leitor e à 
personagem, que devem decidir se o que percebem depende ou não da “realidade”, tal qual 
existe na opinião comum. No fim da historia, o leitor, quando não a personagem, toma contudo 
uma decisão, opta por uma ou outra solução, saindo desse modo do fantástico. 

  A percepção sobre como a literatura produzida por André Carneiro reflete esses conflitos, nos 
permite voltar o olhar para a figura do leitor e de que forma esse leitor é atingido por essa 
literatura. Neste sentido, podemos afirmar que o objeto literário se recente de uma 
notabilidade, deixando de ser apenas um objeto mercadológico incluído em um rompante de 
estagnação e que colabora para um espaço vago de transformação. Há quase sempre um 
sentimento de perda em que não se pode perceber os aspectos formadores do repertório de 
leituras de quem escreve.     Poderíamos citar não apenas de forma simplista a riqueza de detalhes 
e elementos que encontramos na narrativa dos contos de Carneiro, elementos próprios do 
gênero, que conferem peculiaridades que são basilares nos contos de ficção. Mas, também o 
próprio estilo do autor que confere uma composição própria fazendo com que se desvencilhe 
da homogeneidade, singularizando sua escrita de modo característico. Não se pode deixar 
passar um movimento relevante de forma despercebida, sendo o número de apreciadores cada 
vez maior e sobre tudo com potencial crítico relevante e capaz de elaborar um movimento que 
seja referência. 
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Considerações sobre o Fantástico em A confissão de Lúcio  

  GERMANO, Zeno170 

  Originalmente classificada como um romance, a obra A confissão de Lúcio do português Mario 
de Sá Carneiro é atravessada por nuances tão específicas que podem nos levar muito além do 
rótulo de romance e pensá-la, enquanto ficção nos coloca na condição de aproximações 
interessantes com o que a literatura denominou “Fantástico”. 

  Em verdade podemos nos perguntar; a obra é uma narrativa de que tipo de ficção? Em muitos 
momentos nos parece um romance policial com ar de suspense ao redor de um suposto 
assassinato, em outros tantos momentos o que temos é uma gama de mistérios a respeito das 
inquietudes do protagonista quanto ao que lhe ocorre ao redor; avaliações sarcásticas e tediosas 
dos demais personagens, até a angústia vivenciada em seu relacionamento com os dois outros 
principais nomes da obra; Ricardo e Marta. 

  É a inquietude de Lúcio, inclusive, também nos dá a possibilidade de pensar a narrativa como 
uma ficção de horror. A ênfase dada às sensações e às formas intensas dos corpos e coisas, 
aliada talvez a uma perplexidade vívida nas falas angustiadas do protagonista e também de 
Ricardo, ao fazer suas confissões, acaba por fornecer ao leitor um sentimento de horror. 
Sentimento este que ganha ápice na busca incessante de tentar entender se a narrativa trata de 
realidade ou irrealidade. 

  A dicotomia entre o que é real e o que não é, provavelmente está bem representada nos relatos 
de Lúcio sobre Marta, assim como no discurso enlouquecido de Ricardo na parte final da obra 
ou na descrição que Lúcio faz da cena do suposto assassinato. Um discurso extremamente 
fragmentado que se cala antes mesmo de poder oferecer outra possibilidade ao leitor, ao mesmo 
tempo em que várias interpretações passaram a ser possíveis. Cabe a Lúcio então “contar toda a 
verdade”, naquilo que no texto aparece como uma “exposição clara dos fatos” (SÁ-CARNEIRO, 
1973, p. 19). 

Por este caminho da intensidade fragmentada destes ‘‘Eus’’ de Lúcio e Ricardo e a hesitação que 
a obra causa no leitor, a coloca na condição de figurar no gênero Fantástico, em que a 
identidade da narrativa é constantemente revisada pelo próprio protagonista. Vemos, desse 
modo, um caminho de reflexão sobre a presença do Fantástico neste livro de Mario de Sá 
Carneiro. 

  Circunscrevendo o Fantástico 

  A segunda metade do século XX caracterizada principalmente pelas desilusões da pós Segunda 
Grande Guerra, as novas ditaduras imperialistas e o desmoronamento do sonho social-
comunista foram o cenário do mundo ocidental que não apenas descontruiu todo um mundo 
como era conhecido até então, mas que, além disso, deixou de herança a existência de uma 
única certeza de ali em diante: a queda de tudo o que era sólido. 

  Em verdade, podemos atrelar a este cenário, como aspectos antecipatórios, a própria noção de 
nascimento do sujeito moderno. De acordo com Hall (2006) houve uma ruptura importante 
entre o Humanismo Renascentista do século XVI e o Iluminismo do século XVIII que resultou 
no início de toda movimentação do sistema social da modernidade. Escreveu Hall: 

As transformações associadas à modernidade libertaram o individuo de seus apoios estáveis nas 
tradições e nas estruturas. Antes se acreditava que essas eram divinamente estabelecidas; não 
estavam sujeitas, portanto, a mudanças fundamentais. O status, a classificação e a posição de 
uma pessoa na “grande cadeia do ser” – a ordem secular e divina das coisas- predominavam 
sobre qualquer sentimento de que a pessoa fosse um individuo soberano (HALL, 2006, p.06). 
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  As transformações históricas se enlaçam com as próprias modificações que levaram ao 
nascimento do sujeito moderno. Este se inseriu na urgência da construção de novas formas 
identitária que gradativamente foram se “moldando” do Cogito cartesiano de Descartes, 
passando pelo desenvolvimento de uma Sociologia crítica do individualismo, até a consolidação 
das compreensões a respeito da descentralização racional do homem, como pôde ser 
apreendido na filosofia de Nietzsche e com a Psicanálise e a noção do inconsciente. Obviamente 
as manifestações artísticas também se encontraram diante destas questões. 

  Uma das formas em que a arte foi absolvendo as modificações da modernidade aconteceu na 
presença do insólito, na arte e na literatura. O surgimento frequente de eventos insólitos em 
suas narrativas forneceu e consolidou-se com um maior leque de estratégias narrativas que 
questionavam a realidade e a identidade. (GOMES, SANTOS e BATISTA, 2006).  

  Na idade média, de acordo com Gomes, Santos e Batista (2006), já havia a presença de 
elementos que possibilitavam modificações na realidade externa e a este gênero nomeou-se 
Maravilhoso e depois Realismo Maravilhoso. E nesta perspectiva, várias foram as definições 
para estas categorias literárias, mas sempre prevalecendo o entendimento de que as categorias 
de realidade foram alteradas ou abolidas, prevalecendo a ausência de uma explicação lógica que 
restaure o real. 

  No que hoje chamamos Fantástico, o insólito aparece por meio de leis científicas. Para 
Todorov (1981), o fantástico ocorre na incerteza entre o racional ilógico e o irracional lógico, 
havendo uma impossibilidade de qualquer outra explicação e a evidente hesitação 
experimentada pelo narrador diante de acontecimentos que desafiam as leis naturais que ele 
conhece. Evidenciam-se aí os elementos do sobrenatural.  

  Independente das variações conceituais, a presença de elementos da ordem do sobrenatural, ou 
aparentemente sobrenatural, é o consenso quanto ao que determina uma narrativa Fantástica. 
Contudo, Furtado deixa claro que estes elementos “[...] surgem a dado momento no contexto 
de uma ação e de um enquadramento espacial até então supostamente normais” (FURTADO, 
1980, p.19). Assim, aquilo que nomeamos sobrenatural na narrativa não irá aparecer de forma 
abrupta em um contexto já todo transfigurado. 

  Furtado (1980) esclarece que o sobrenatural acaba por ser a primeira grande característica do 
gênero, mas que a princípio, o surgimento deste elemento na narrativa não é óbvio: 

Assim, uma primeira característica do gênero vem à superfície: nele se encena o surgimento do 
sobrenatural, mas este é sempre delimitado, num ambiente quotidiano e familiar, por múltiplos 
temas comuns à literatura em geral, que em nada contradizem as leis da natureza conhecida 
(FURTADO, 1980, p.19). 

  Antes de começar o relato da narrativa, o protagonista/ narrador imprime marcas de 
verossimilhança afirmando que irá narrar fatos. Porém, aos poucos, a dúvida, a hesitação e os 
questionamentos põem em cheque essa realidade dos fatos para o leitor, que pode então, 
emergir na busca de sentidos para o texto. É o que podemos perceber em A confissão de Lúcio, 
por exemplo, a respeito de sua própria confissão de um crime que ele alega não ter cometido. 

   Paralelamente, não devemos esquecer que o insólito é uma categoria fluida que muda de 
acordo com a realidade histórica. O que um dia foi considerado sobrenatural, não 
necessariamente é considerado assim atualmente, além de que o que pode ser considerado 
sobrenatural em uma cultura pode não ser compreendido assim em uma cultura diferente.  

  Voltando especificamente para a Literatura, Moura (2008) enfatiza que os elementos 
sobrenaturais são construídos no interior das narrativas pelas atitudes das personagens diante 
dos acontecimentos e que a realidade se põe então como fator central dentro da perspectiva do 
insólito. O que é real? É possível conhecê-lo? 
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 Lúcio e sua subversão do real.  

  A confissão de Lúcio possui 8 (oito) capítulos sem títulos. Tem seu início de trás para frente, em 
que o narrador-protagonista começa relatando que passados 10 (dez) anos está apresentando 
sua carta de confissão sobre o ocorrido que resultou em sua condenação injusta e no mesmo 
período de prisão. Introduz então o tom de mistério que passará a guiar toda a narrativa. 
Sobreira (1994) escreve resumidamente o cerne do romance: 

 A confissão de Lúcio é a narrativa em primeira pessoa de um individuo que, envolvido num 
triangulo amoroso, conta a historia de sua tragédia pessoa, quando foi acusado de um crime 
que, segundo ele mesmo, não cometeu, mas pelo qual foi condenado à prisão por dez anos 
(SOBREIRA, 1994, p.47). 

  Lúcio, o narrador-protagonista começa relatando que em 1895 vivia em Paris oriundo de 
Lisboa, estudando Direito sem maiores motivações e envolvido com arte escrevendo romances. 
Mantinha amizade com Gervásio Vila Nova, também da seara das artes. É justamente, a partir 
de Gervásio que Lúcio conhecera Ricardo de Loureiro que lhe foi apresentado como “o poeta 
das brasas”. A partir disto, a narrativa volta-se para Lúcio, para que ele vá mostrando ao leitor 
como vai se desenvolvendo a relação de amizade com Ricardo e o quanto esta relação ganha 
proporções diferenciadas para ambos até que Gervásio tenha simplesmente desaparecido da 
narrativa.  

Decorrido um mês, eu e Ricardo éramos não só dois companheiros inseparáveis, como também 
dois amigos íntimos, sinceros, entre os quais não havia mal-entendidos, nem quase já segredos. 
O meu convívio com Gervásio Vila Nova cessara por completo (SÁ-CARNEIRO, 1973, p.47). 

  Lúcio segue a narrativa descrevendo suas sensações desta amizade, assim como os episódios 
vivenciados pelos amigos, como o encontro com a personagem americana e os encontros com 
outros personagens do meio artístico parisiense, caso do frequentemente citado dramaturgo 
Luís de Monforte. Ao mesmo tempo, o texto vai mostrando também Ricardo, que aos poucos 
ganha falas e importância semelhante a do protagonista. No entanto, mesmo as falas de Ricardo 
são sempre apresentadas a partir das “memórias” de Lúcio. É Lúcio quem nos conta. Assim, 
tanto Lúcio quanto Ricardo começam ambos a aparecer no texto como questionadores de si 
mesmos, de seus comportamentos, suas personalidades e de sua sexualidade. 

  Passados dois anos, em 1897, após um período afastados, Lúcio e Ricardo se encontram em 
Lisboa e Lúcio narra que descobre Ricardo casado com uma mulher de nome Marta. Logo, a 
obra se desenrola com Lúcio descrevendo sua relação com o casal e toda uma gama de 
questionamentos sobre a existência de Marta e os sentimentos erotizados de Lúcio por ela. 
Assim como também, questionamentos de Lúcio a respeito de Ricardo, que fica incomodado 
por não perceber no amigo qualquer movimento de incômodo com a relação que Lúcio já 
mantinha com Marta. O texto caminha daí em uma crescente sobre as angústias do 
protagonista, seu envolvimento sexual com Marta e que culmina com a fatídica cena do 
assassinato que resultou na condenação de Lúcio. 

  A subversão do real na obra tem início mais definido quando Lúcio passa a se questionar 
quanto a suas certezas e principalmente quando questiona sua relação com Marta, a esposa de 
Ricardo. Em vários momentos do texto, podemos perceber que ambos questionamentos estão 
inter-relacionados e as dúvidas de Lúcio a respeito de Marta são as dúvidas que sente de si 
mesmo e de suas convicções da realidade. Vejamos este trecho: 

E foi então que me ocorreu outra circunstancia ainda mais estranha, a qual acabou de perturbar: 
essa mulher não tinha recordações; essa mulher nunca se referira a uma saudade de sua vida. Sim, 
nunca me falara de um sítio onde estivera, de alguém que conhecera, de uma sensação que 
sentira – em suma, da mais pequena coisa: um laço, uma flor, um véu... 
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De maneira que a realidade inquietante era esta: aquela mulher erguia-se aos meus olhos como 
se não tivesse passado - como se tivesse apenas um presente! (SÁ CARNEIRO, 1973, p.84). 

  Lúcio se questiona a respeito de Marta, uma mulher que não fala dela, existindo apenas no 
presente, sem história, sem passado. Nisto, o mistério vai se impondo na narrativa, e o 
Fantástico se configurando através de uma “realidade inquietante”. Lúcio se nomeia possuindo 
uma “obsessão”, tamanho envolvimento com o mistério que envolvia Marta para o 
protagonista. Neste fragmento a seguir, Lúcio questiona também a si mesmo: 

Não era com efeito o mistério que encerrava a mulher do meu amigo que, no fundo, mais me 
torturava. Era antes esta incerteza: a minha obsessão seria uma realidade, existia realmente no 
meu espírito; ou seria apenas um sonho que eu tivera e não lograva esquecer, confundindo-se com 
a realidade? Todo eu agora era dúvidas (SÁ-CARNEIRO, 1973, p. 86). 

  Em verdade, Lúcio não tinha certeza de si mesmo. Não possuía condições de atestar a realidade 
nem do que sentia. Sabia que sentia, mas não discernia o que era real daquilo que sentia. Menos 
o mistério lhe angustiava, e mais a dúvida feroz. Um Eu sem convicção que se encontra entre a 
realidade e a ficção, tendo ainda que se deparar com a nebulosa situação da presença-ausência 
que envolvia Marta.  

  O apogeu desta angústia e que nos dá o cenário mais indicado para o que aqui chamamos 
Fantástico, nos parece ser contemplado no fragmento a seguir em que Marta chega a poder ser 
interpretada como uma “aparição”, um “fantasma”: 

Automaticamente os meus olhos se tinham fixado na esposa de Ricardo, que se assentara num 
fauteuil ao fundo da casa, em um recanto, de maneira que só eu a podia ver olhando ao mesmo 
tempo para o pianista. Longe dela, em pé, na outra extremidade da sala, permanecia o poeta. E 
então pouco a pouco, á medida que a música aumentava de maravilha, eu vi – sim, na realidade 
vi! – a figura de Marta dissipar-se, esbater-se, som a som, lentamente até que desapareceu por 
completo. Em face dos meus olhos abismados eu só tinha agora o fauteuil vazio... (SÁ-
CARNEIRO, 1973, p. 87). 

  Temos nestes fragmentos, e especificamente neste último, o que Moura (2008) esclarece como 
sendo o sobrenatural que se apresenta na narrativa. O que percebemos através das atitudes 
expressas pelo narrador protagonista, é sua estranheza diante dos acontecimentos que dão o 
tom necessário para aquilo que denominamos insólito. A cena do assassinato é outro momento 
importante da presença do insólito na narrativa: 

Tínhamos chegado. Ricardo empurrou a porta brutalmente... Em pé, ao fundo da casa, diante de 
uma janela, Marta folheava um livro... A desventurada mal teve tempo para se voltar... Ricardo 
puxou de um revolver que trazia escondido no bolso do casaco e, antes que eu pudesse esboçar 
um gesto, fazer um movimento, desfechou-lhe à queima roupa. Marta tombou inanimada no 
solo... Eu não arredara pé do limiar... E então foi o mistério... O Fantástico mistério da minha 
vida... Ó assombro! Ó quebranto! Quem jazia estiraçado junto da janela, não era Marta – não! – 
era o meu amigo, era Ricardo... E aos meus pés – sim, aos meus pés! – caíra o seu revólver ainda 
fumegante! Marta, essa desaparecera, evolara-se em silencio, como se extingue uma chama... 
(SÁ-CARNEIRO, 1973, p. 157). 

  Assim, quem matou quem afinal? O texto nos dá a impressão de que é Ricardo quem 
inicialmente mata a esposa, porém, a narrativa já vinha nos colocando as dúvidas de Lúcio a 
respeito da realidade que vivia. Então, a reviravolta possibilita subverter todo o real e nos indica 
outra possibilidade. Como bem escreveu Todorov (1981, p. 96) a respeito do Fantástico; “A 
ambiguidade subsiste até o final da aventura: realidade ou sonho? Verdade ou ilusão?” E aí 
podemos nos perguntar; É Lúcio o assassino? Houve mesmo um assassinato? 
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  Conclusão 

 Ao tomarmos contato com a leitura de A confissão de Lúcio podemos perceber que o Fantástico 
se encontra ali presente por meio do cenário inusitado de questionamentos provindos do 
narrador – protagonista, principalmente quando se refere ao seu relacionamento com a 
personagem Marta. 

  A maneira como Marta se apresenta na narrativa constitui um dos aspectos insólitos do texto e 
coloca em situação de fragilidade a clara distinção entre realidade e irrealidade. Marta é real? 
Ou é uma criação de Lúcio? E se é esposa de Ricardo e não existe, Ricardo existe? Com quem 
Lúcio dialoga afinal? Pressupor que o protagonista dialoga é uma interpretação possível que 
cabe ao leitor, pois o que o texto nos traz é todo um trabalho rememorativo de Lúcio. Assim, 
podemos chegar ao ponto de compreender que todo o cenário narrado é uma construção 
alucinatória do narrador – protagonista. 

  Um Eu sem convicção, preso na fronteira da realidade e da ficção e envolto nos mais 
complexos questionamentos de si mesmo, tudo isto delimitado a um ambiente familiar e 
contextualizado na virada no século XIX para o século XX. Este é o elemento essencial que nos 
habilita a pensar a presença do insólito na obra. Como uma ruptura da ordem até então 
reconhecida. O inadmissível no seio do cotidiano nos levando a questionar tudo isso. 
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O imaginário da Amazônia que institui fronteiras exóticas,  
tensas,  perigosas,  conflitivas e violentas 

Maria do Socorro de Sousa Araújo171 
 João Ivo Puhl172 

No I Congresso, Métodos Fronteiriços: objetos míticos, insólitos e imaginários realizado entre 08 
e 10 de abril deste ano, promovido pelo Programa de Mestrado em História e Estudos Culturais 
da Universidade Federal de Rondônia (UNIR), Campus de Porto Velho-RO, tivemos a 
oportunidade de discutir o imaginário da Amazônia que institui fronteiras exóticas, tensas, 
conflitivas e violentas, em um seminário temático.  

Reunindo textos oriundos de pesquisas e num diálogo entre literatura e história, esse tema foi 
abordado considerando que as narrativas mitológicas, literárias e históricas “fabricam” imagens 
representando ações e discursos que criam, modelam e alteram percepções sobre o mundo 
amazônico construindo fronteiras em várias temporalidades. 

O mito dos “espaços vazios” que instituiu a Amazônia como lugar insólito, inóspito e exótico, é 
um discurso político bem definido e situado no contexto histórico, que adquire efeitos de 
verdade e aparece frequentemente e intensamente na farta documentação disponível e nos 
estudos da contemporaneidade. 

A dimensão dessas imagens cria imaginários de fronteiras tensas, perigosas e de natureza 
exótica que se contrapõe ao ideário de civilidade, sem perder a cobiça dos recursos naturais e 
saberes das populações amazônicas. Desses discursos imaginários emerge a necessidade de um 
progresso que institui a figura dos pioneiros da civilização e do capitalismo vindos de fora, que 
são ressaltados como aptos para conquistar, explorar, colonizar, ocupar, dominar e modernizar. 

Essas representações abarcam espaços físicos, recursos naturais, populações nativas e culturas 
de grupos étnicos incorporando uma “naturalidade” na forma de ser, de dizer e de 
compreender a Amazônia como território internacional, lugares de todos ou lugares de 
ninguém.  

O simpósio acolheu pesquisas concluídas ou em andamento, desenvolvidas por pesquisadores 
licenciados, acadêmicos de pós-graduação e pós-graduados que exploram fontes literárias, 
historiográficas, discursos políticos, relatos orais, com abordagens historiográficas e/ou 
aproximações entre história e literatura. O século XX é o marco temporal dos trabalhos e das 
fontes documentais que acolhe eventos representados, analisados e/ou ficcionalizados nas 
narrativas historiográficas e literárias.  

Trata-se, portanto, de um conjunto de textos de autores que desenvolvem pesquisas sobre o 
tempo presente em ciências humanas. Como tal, são textos que lidam com o tempo breve das 
conjunturas sem descuidar as micros escalas nas abordagens articuladas com complexas 
práticas e discursos localizados no tempo contemporâneo dos autores e nos espaços 
transfronteiriços específicos e amplos ao mesmo tempo. 

Nessa ótica, os textos apresentados pelos acadêmicos transitam entre o histórico e o ficcional 
discutindo ocupação territorial, conflitos agrários, condutas políticas, entre outros enfoques, 
demarcando fronteiras entre diferentes áreas do saber num diálogo proveitoso entre História e 
Literatura. A seguir, apresentamos os trabalhos discutidos no simpósio temático que muito 
instigaram a compreensão do imaginário sobre a Amazônia, em especial, explorando as 
simbologias (históricas e literárias) que instituem os variados sentidos conferidos aos povos, aos 
saberes e aos lugares amazônicos. 

Sob o título Moradores da fronteira: um estudo sobre a migração de bolivianos em 
GuajaráMirim, o mestrando do programa da UNIR, Magno Ferreira de Assis apresentou uma 
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abordagem sobre a migração de bolivianos para Guajará-Mirim. O texto analisa a imigração de 
bolivianos para a região do Mamoré, zona fronteiriça entre Guajará-Mirim (Brasil) e 
Guayaramerín (Bolívia) e suas implicações culturais, identitárias e sociais. 

O autor investiga a migração como uma questão relevante para a História social vinculada às 
circunstâncias regionais, mas em dimensões mais abrangentes. Ele se utiliza da História social 
que oferece ferramentas intelectuais capazes de apreender a dinâmica do convívio social entre 
grupos e povos, e a elaboração de estratégias de sobrevivência das quais fazem parte as práticas 
de imigração no decurso dos acontecimentos.  

Assis se apoia em Bourdieu (2001) para pensar a migração como uma das estratégias utilizadas 
para as pessoas buscarem oportunidades de vida e se fixarem em outras regiões como maneiras 
de ascender socialmente, seja como indivíduos ou grupos, uma vez que as perspectivas são 
tecidas sob o prisma de ascensão social.  

 Um ponto relevante nas abordagens de Assis é a leitura criteriosa da constituição permanente 
de identidades das chamadas “cidades gêmeas” de Guayaramerín e Guajará-Mirim, permeada 
pelas vivências humanas advindas desse fluxo migratório de natureza binacional. 

 Sob o prisma dos estudos culturais e da história social, o autor apresenta Guajará-Mirim, 
cidade localizada no estado de Rondônia, que funciona como um contraponto com a cidade 
boliviana de Guayarámirin, cujos territórios alojam importantes fontes de mão de obra, cultura 
e negócios. Nesse entendimento, o migrante boliviano é um vivente fundamental na dinâmica 
socioeconômica e cultural da cidade brasileira.  

No segundo texto intitulado Massacre de Corumbiara: uma ação da história do vazio e o vazio 
da história nas fronteiras da cultura amazônica, Mauro Antonio dos Santos, mestrando do 
Programa de História e Estudos Culturais da UNIR, aborda as contradições dos discursos 
oficiais e também das percepções dos movimentos sociais como elementos constitutivos da 
memória do massacre de Corumbiara/Rondônia, ocorrido em 1995. 

Seu olhar de pesquisador tem um embasamento na concepção dos estudos culturais, e explora o 
conceito de cultura trabalhado por Stuart Hall (2006) e Boaventura de Souza Santos (2004), 
sistematizado nas análises da sociologia rural de José de Souza Martins (2003). Para Martins a 
terra e o camponês na Amazônia são elementos indissociáveis. Os camponeses são 
protagonistas do conflito. Os discursos das autoridades, da imprensa e dos movimentos sociais 
se mostram distantes da práxis a que se propõem. Estes atores desconhecem, ignoram ou 
silenciam os elementos fundantes da cultura camponesa nos espaços Amazônicos. 

O autor inicia seu texto com uma análise da evolução constitucional do direito à terra no Brasil 
com base no princípio da separação entre costume e o direito como marco de controle da 
propriedade da terra pelo poder dominante e assinala a distância entre direito e o acesso ao 
direito à terra na contemporaneidade. Em seguida, ele utiliza os discursos oficiais do Estado 
como fonte documental para analisar a construção de um imaginário com base política, que 
justifica a ocupação e colonização da Amazônia através de alegorias simbólicas de um “vazio 
amazônico” e de “terras sem homens x homens sem terra”. Este diagnóstico mitifica a realidade 
amazônica inculta, selvagem e rica como se estivesse à espera da civilização e do progresso. 

Por fim, Mauro dos Santos analisa as bases ideológicas dos discursos dos movimentos sociais de 
suporte aos camponeses envolvidos no conflito em Corumbiara e sua relação com a cultura 
camponesa, bem como o discurso do judiciário representado nos autos do processo explorando 
as sentenças do julgamento do Massacre. Diferente de desconstruir os discursos oficiais (e 
outros) sobre a representação do “Massacre de Corumbiara” o autor fez um percurso mais geral 
do acontecimento, deixando a questão em aberto para o juízo dos leitores. 

A mestranda Elen Patrícia da Silva Nogueira apresentou o texto O governo de Ottomar de Sousa 
Pinto (1991-1994): um caso de populismo, enveredando pela abordagem da história política. Ela 
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analisa algumas práticas políticas do então governador do Território Federal de Roraima, 
nomeado pelo último presidente do regime militar, o general João Batista Figueiredo, que 
também se tornou primeiro governador eleito do novo Estado e reeleito por mais um mandato. 

A autora parte do conceito bastante ambíguo e controverso na historiografia brasileira: o 
populismo. A autora reconhece que o “populismo” é um objeto de estudo bastante complexo, 
portanto, muitos são os autores que intentam traçar suas características. Ela considera que 
desde a segunda metade do século XIX, várias experiências políticas se pautaram pela sedução 
dos movimentos de massa, partidos políticos e ações governamentais que estudiosos de 
diferentes áreas denominam de populistas.  

Essas ideias deram forma a várias experiências de governos, mas adotadas de diferentes 
características. Durante o século XX, alguns governos de países latino-americanos como Brasil, 
México e Argentina tiveram características autoritária, populista e desenvolvimentista, além da 
prática comum da política paternalista.  

Assim, Ellen Patrícia pensa o populismo mais em termos de ideia e menos como conduta 
política. Com ideias aplicadas por alguns governos nacionais, a autora deduz que este tipo de 
política também teria ocorrido em Estados brasileiros, pois no decorrer das gestões a persuasão 
popular teria se tornado o principal meio para que alguns políticos com mandatos eletivos se 
mantivessem no poder como governantes. 

Nesse entendimento, um desses estados é Roraima que foi governado pela figura política de 
Ottomar de Sousa Pinto, passando por três mandatos como governador graças a ações 
governamentais de cunho assistencialistas e agindo como um líder carismático, demonstrado 
desde 1979. As fontes trabalhadas foram três jornais locais que o apoiavam e um da oposição, 
juntamente com entrevistas de três colaboradores do então governante. 

A autora constata a dimensão dada pela imprensa às ações políticas do então governador 
Ottomar já no primeiro mandato (1991-1994) quando teriam aparecido elementos claros de 
uma política populista com características “especiais”, devido às particularidades locais 
diferenciarem essa região Amazônica dos Estados que foram focalizados para a análise teórica 
desse tema. 

O texto é bastante instigante pela descrição das práticas, ações e discursos de um governante 
personalista e assistencialista, mas acaba não podendo ser enquadrado ou classificado como 
populista levando em consideração as condições socioeconômicas, culturais e políticas que 
seriam os desencadeadores desse tipo de governantes. 

O professor mestre em literatura, Éder Rodrigues, nos brindou com o texto A releitura do mito 
no espetáculo teatral Pássaro fora do ar apresentando alguns elementos conceituais, a partir de 
autores que teorizaram sobre o mito. 

O autor afirma que o processo de construção e estruturação dos mitos trata de um fenômeno de 
extremo interesse para os estudos atentos à sua complexidade que através do repertório das 
narrativas e matizes que lhe servem de suporte, buscam formas de acesso ao universo humano 
de significações, aos sistemas de representação e às categorias de pensamento e arte.  

Assim, o mito é uma forma de permear o prospecto historiográfico, de reconstituição dos povos 
como um todo, visto que, a partir de seu conhecimento e interpretação, torna-se possível 
intermediar instâncias que atravessam os aspectos da formação cultural dos povos em 
consonância com o universo natural, divino e ambíguo das fontes. 

Sua reflexão parte das afirmações de Friedrich Schlegel sobre o caráter mutável e transformável 
do mito como forma de propulsionar as vivências em outros contextos, para dialogar com as 
releituras teatrais contemporâneas e suas concepções estéticas. Nesta perspectiva, Rodrigues 
analisou a montagem teatral “Pássaro fora do ar”, um monólogo que estreou no ano de 2014 
em Porto Velho. 
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Esta peça teatral é uma releitura performática de algumas fontes da mitologia amazônica e suas 
ressonâncias foram construídas a partir do olhar de um menino pássaro. Ao articular corpo e 
performance, imaginário e circunstâncias sociais de impacto, discute-se as releituras 
espetaculares e dramatúrgicas como novas chaves de acesso à realidade, compactuadas com o 
leitor/espectador na reconstrução desta rede de significações e zonas de conflito. 

Trata-se, portanto, de um texto que percorre inteligentemente uma senda muito estreita e 
arriscada entre a literatura e outras áreas do conhecimento humano sobre a realidade da 
Amazônia que os mitos instituem, mas que quando analisados possibilitam lançar luzes sobre 
realidades sociais, culturais, morais, humanas muito concretas. 

Por fim, fica um convite aos leitores para um consumo dos textos apresentados.  
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Massacre de Corumbiara:  uma ação da história do vazio e o 
vazio da história nas fronteiras da cultura amazônica 

Mauro Antonio dos SANTOS173 

Propriedade da terra:  do costume ao direito 

A questão da terra e do camponês no Brasil atravessou os cinco séculos de sua história como se 
tivesse adormecida em seu berço esplêndido. Mudaram os sistemas políticos, os sistemas 
econômicos, as relações sociais de produção, mas a estrutura agrária permanece a mesma dos 
tempos coloniais. Um desafio para sociólogos e historiadores, como Eric Hobsbawm no final do 
século XX, que classificou a questão como uma incógnita da sociedade brasileira. Entretanto, 
Michel de Certeau, vê uma luz para a essa questão histórica com as perspectivas dos estudos 
culturais e diante dos novos paradigmas históricos que remetem os pesquisadores a 
trabalharem na fronteira da história, onde se encontra o esquecido mundo dos camponeses.  

  Neste contexto, uma rápida análise conjuntural, nos leva a identificar que as questões da terra e 
do camponês brasileiro estão intimamente ligadas ao seu modelo de colonização e diretamente 
a questão da mão de obra e do desenvolvimento capitalista do Brasil. Tal relação camponesa-
terra-capitalismo, é constituída de contradições, é uma relação antagônica. Pois, a terra é um 
meio de produção e não um bem de produção. Além disso, a produção camponesa também é 
antagônica a de produção capitalista. 

A relação-capital pressupõe a separação entre os trabalhadores e a propriedade das condições da 
realização do trabalho. Tão logo a produção capitalista se apoie sobre seus próprios pés, não 
apenas conserva aquela separação, mas a reproduz em escala sempre crescente. Portanto, o 
processo que cria a relação-capital não pode ser outra coisa que o processo de separação do 
trabalhador da propriedade das condições de seu trabalho, um processo que transforma, por um 
lado, os meios de subsistência e de produção em capital, por outro, os produtores diretos em 
trabalhadores assalariados (MARX, 1988, p. 252). 

  Entretanto, o modelo capitalista brasileiro construiu o sistema de capitalização da terra com a 
rentabilidade através da especulação fundiária, promovendo assim um choque com a tradição 
de apropriação da terra da classe nobre pelo sistema costumeiro de posse desde os tempos 
coloniais. Ao evoluir para o conceito de propriedade privada se torna base de toda uma 
construção dos limites entre o costume e o direito da apropriação de terra. O costume como 
posse da propriedade, como princípio de uma tradição coletiva e o direito como princípio 
individual de uma nova reorganização social, se apossam da terra como um bem de produção 
privado.  

No contexto brasileiro, a questão camponesa, como observou Hobsbawm, era uma situação 
indefinida no final do século XX, algo que pouco mudou desde então, mantendo a mesma 
lógica desde os tempos de colônia, no tocante a seu contorno político social, nos termos de uma 
manutenção latifundiária da propriedade, desafiando todas as mudanças socioeconômicas. 
Mantém-se imbricada pela política cultural da colonização que se origina na sedimentada 
formação cultural do Estado português assentado numa estrutura em forma de estamento, 
legitimado pelo catolicismo, em que o pequeno Estado português, de forma surpreendente 
efetiva a colonização das terras brasileiras. Para tal, utiliza como elemento norteador da 
colonização o código jurídico da Sesmaria, instituído em Portugal em 1375, mas que aqui, na 
colônia, recebe outros contornos. Nas terras da coroa ela tem a missão de fixar e repartir terras 
inexploradas, ocupando-as para a produção de cereais, para conter a crise de abastecimento e o 
êxodo rural. No Brasil, entre tantos objetivos distorcidos, o principal foi de garantir a 
legitimidade da posse da coroa portuguesa no Novo Mundo.  
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Essa garantia só era possível com a colonização efetiva, o que foi resolvido com as cartas de 
doação de capitanias e com a transferência de poderes políticos. Entretanto são direitos 
majestáticos, quase absolutos, mas não de direito sobre o solo. Mediante a conjuntura 
sociopolítica do Reino de Portugal, ao donatário, lhe era mais conveniente o título 
nobiliárquico, como forma de ascensão social, do que as terras propriamente ditas. Pois o 
direito português definia as doações régias como bens de grandes regalias como doação de 
terras sesmarias, forais e título de senhor de terras. 

Nessa lógica, funda-se a cultura de posse da sociedade brasileira, ao mesmo tempo em que o 
sesmeiro legitima a sua ascensão sociocultural com títulos de nobreza como o de capitão, de 
sesmeiro e de senhor de terras. Cabe lembrar que, este é um processo abstrato de relações 
sociais de poder situado na cultura da alta classe social da colônia. Porque as relações concretas 
que se davam na colônia, a princípio exigia uma adaptação a cultura do nativo. Nenhum grupo 
humano chegado à América estava isento de viver uma colonização às avessas: portugueses 
indianizando-se em vez de impor sua cultura (VAINFAS, 1995, p.145). No primeiro momento 
todos eram muito dependentes dos índios e de suas formas de garantir a sobrevivência. Só na 
medida em que se intensifica a colonização é que os princípios da cultura dos costumes vão 
perdendo espaço para a legalidade jurídica. São as relações de produção capitalista que 
instituem o direito jurídico do contrato e com ele vem à violação desses direitos, 
principalmente do direito costumeiro, tão significativo ainda na vida das populações rurais 
(MARTINS, 2003, p. 50).  

O Regime de Sesmaria como a primeira Lei que regulamentou e administrou a colonização do 
território brasileiro, apesar de excluir o direito à propriedade da terra, dos índios, escravos, 
mestiços, bastardo e todos os agregados pelo Regime de Morgadio, e estabelecer-se como uma 
ordem jurídica em termos de Direito Constitucional, na prática permitiu aos excluídos do 
direito à propriedade da terra, tomar posses, o que era preenchido por alguns requisitos do 
costume da Lei da Boa Razão. A posse da terra desde então, incidia paralelamente às leis que 
regulamentavam a propriedade da terra. O Regime de Morgadio, que tornava o primogênito 
herdeiro legal dos bens do fazendeiro e os outros herdeiros uma espécie de agregados do 
patrimônio herdado com base na primogenitura, foi responsável por manter o poder das terras 
sobre o controle da oligarquia e excluir um grupo social importante do direito à terra. Por outro 
lado legitima a cultura da posse, ampliando assim esse costume. O índio e o mestiço entraram 
para o rol dos agregados da fazenda e pagavam tributos de serviços e gêneros, o que garantia a 
produção de alimento em pequenas posses. 

No período pelo qual o regime de Sesmaria era o princípio doutrinador da sociedade colonial 
brasileira, durante três séculos, de 1500 a 1822, a terra não tinha valor de mercado, não 
podendo ser negociada enquanto mercadoria, pois detinha-se a posse e não a propriedade da 
terra. As rendas dos sesmeiros eram proporcionais ao número de posseiros em suas 
propriedades. Portanto, não era a propriedade da terra que proporcionava renda aos Capitães, 
mas sua distribuição aos colonos. Quando o Regime de Sesmaria foi extinto, em 1835, 
(MARTINS, 1986, p. 33), abriu-se uma lacuna histórica entre o direito e o costume, até a 
aprovação da Lei das Terras de 1850, o segundo código jurídico da terra.  Na ausência da lei 
expressa, a instituição da posse como cultura efetiva, como modo de aquisição de domínio, só 
poderia ser estabelecida consuetudinariamente. Como a partir de 1822, não havia mais um 
poder para conceder glebas, as terras eram apropriadas, através da ocupação real e direta, por 
quem por elas se interessasse. Os antigos sesmeiros, mais dotados de capacidade para abrirem 
novos espaços, foram os que puderam, com mais presteza e efetividade, ampliar ainda mais suas 
possessões que, ao meu recorte, a questão se dá, e sobretudo, numa opção cultural, pois a base 
da sociedade brasileira era formada por brancos pobres e escravos. O índio, o branco pobre, o 
mestiço e os escravos em quilombos não comungavam do mesmo princípio cultural da 
sociedade portuguesa que tinha fixado em sua cultura a posse como status de sua classe, 
portanto, não havia tradição e nem condição em se tornarem possuidores de grandes posses. 
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Impulsionada pela crescente condenação internacional ao tráfico negreiro e a pressão da 
moderna relação capitalista de produção que incidia diretamente ao modelo arcaico de 
produção e reprodução econômica brasileira de base escravocrata, em fase terminal, a 
aristocracia agrária prevendo a reposição da mão de obra e a manutenção de seus privilégios, 
mantendo o mesmo sistema econômico com base na monocultura do café e exportação, criou a 
Lei Imperial 601, de 18 de setembro de 1850, a Lei das Terras. O que significou, do ponto de 
vista das terras, a efetiva afirmação de um sistema de atribuição e controle da propriedade 
agrária. O sistema jurídico da Lei das terras elimina de vez a legitimidade de um costume de 
ocupação da terra pela posse: 

A Lei de Terras foi concebida como uma forma de evitar o acesso à propriedade da terra por 
parte de futuros imigrantes. Ela estabelecia, por exemplo, que as terras públicas deveriam ser 
vendidas por um preço suficientemente elevado para afastar posseiros e imigrantes pobres. 
Estrangeiros que tivessem passagens financiadas para vir ao Brasil ficavam proibidos de adquirir 
terras, antes de três anos após a chegada. Em resumo, os grandes fazendeiros queriam atrair 
imigrantes para começar a substituir a mão-de-obra escrava, tratando de evitar que logo eles se 
convertessem em proprietários (FAUSTO, 2003, p.193). 

Essa mudança de sistema exigiu que se comprovassem legalmente as suas posses, findados, os 
prazos. As terras não comprovadas cairiam em comisso público.  Legalmente, é o princípio da 
cisão entre propriedade pública e privada. Donatários e sesmeiros passam a ter o domínio 
jurídico da propriedade e não simplesmente a posse. O registro passa a ser então o primeiro 
obstáculo do acesso à terra pelos mais humildes, favorecendo o aumento das posses dos 
latifundiários através da prática de grilagem que, geralmente, excediam os limites expressos nos 
Registros de Terras: 

Os intermitentes conflitos de terras no país demonstram que a legalização da terra se dá nos 
bastidores dos Cartórios locais, com a conivência de tabeliões e testemunhas que simplesmente 
alteram a extensão da terra e forjam cadeias sucessórias. Assim, o processo de legalização de 
uma grilagem parte, indubitavelmente, de relações pessoais capazes de auxiliarem na mágica que 
transforma grilagem em propriedade privada (MOTTA, 1998, p. 301.). 

A criação da Lei é um golpe sobre a cultura de ascensão social por titulação nobiliárquica com 
títulos de senhores de terra pela concessão da posse, mas não é o fim cultural de apropriação de 
grandes posses, agora legitimada pela obtenção de título de posse ou de domínio, 
originariamente reconhecido pelo Poder Público. Mas permanece o status de pertencimento da 
alta sociedade pelo tamanho de sua posse ou fazenda (MARTINS, 1986, p.24), que incluía todos 
os escravos e agregados como parâmetro de poder sobre a região, que conhecemos hoje como 
coronéis. A Lei de terras rompeu as nossas raízes jurídicas portuguesas, bem como toda a 
tradição consuetudinária praticada pelos grupos étnicos, nosso “novo” direito não se deixou 
permear pela miscigenação étnica que aconteceu na formação da sociedade brasileira, e que, até 
os dias de hoje, traz consigo os valores mamelucos, mulatos, negros, cafuzos e caboclos. Em 
resumo: o direito brasileiro não se miscigenou (CASTRO, 2000, p.82). 

 Se de certa forma o nosso direito não se miscigenou, deixando a grande massa da sociedade 
brasileira destituída, desassistida do direito à propriedade, por outro lado, a própria classe 
aristocrática não seguiu a determinação legal no registro de suas posses conforme as exigências 
da lei (MOTA, 1998, p. 166). Mantendo vivo o velho costume da posse cedida aos agregados, 
aos arrendatários, meeiros e trabalhadores assalariados no campo, em prol da sua própria 
sobrevivência. Esse sistema foi mantido por quase um século depois da Lei das Terras ter sido 
aprovada. Apesar de nunca ter cessado os conflitos entre pequenos trabalhadores rurais e 
latifundiários, somente no meado do século XX é que surge um novo código jurídico de 
ordenação da propriedade da terra conhecido como Estatuto da Terra. Por ser mais uma forma 
jurídica de orientação sobre a propriedade da terra, também não foi capaz de eliminar a 
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ocupação da terra pelo antigo costume de posse, entretanto foi o que mais se aproximou de um 
sonho de reforma agrária como proposta jurídica e social da nossa sociedade. 

O estatuto da Terra surge do colapso da nossa economia que no início do século XX ainda 
permanecia sob um regime de produção de monocultura, no caso do café,  que estava em 
decadência e a crescente organização dos trabalhadores rurais através das ligas e sindicatos de 
ideologias de esquerda. Os quais, historiadores de esquerda como Caio Prado Jr., em busca da 
origem do subdesenvolvimento do Brasil, encontravam na questão socioeconômica, de origem 
semifeudal, ou pré-capitalista, os fundamentos do nosso atraso social. Para tal, a necessidade do 
desenvolvimento burguês capitalista seria a forma mágica para superar o nosso atraso, 
colocando em prática uma reforma agrária como mola propulsora desse desenvolvimento. Essa 
combinação de fatores provocou uma reação da elite aristocrática que permitiu a tomada do 
poder político pelos militares através do golpe em 1964 e aprofundou ainda mais os conflitos 
pela posse da terra numa cassada violenta aos costumes centenários da cultura camponesa, 
expropriando todos os grupos que culturalmente vivem dessa prática.  

O Estatuto da Terra, o novo código jurídico dos governos militares, aprofundou e acelerou as 
mudanças nas relações de produção capitalista, que no contexto amazônico, com o direito 
estabelecido, também contribuiu para a violação desses direitos, principalmente do direito 
costumeiro, tão significativo ainda na vida das populações rurais (MARTINS,2003, p. 50). O 
que provocou o deslocamento populacional dos camponeses. Foram estas mudanças adversas 
ao sistema que acasalaram o direito jurídico à propriedade da terra, criando o termo pejorativo 
da cultura camponesa como uma espécie de segunda categoria, um empecilho do progresso, da 
sociedade civilizada. 

Este funesto parasita da terra é o caboclo, espécie de homem baldio, seminômade, inadaptável a 
civilização, mas que vive à beira dela na penumbra das zonas fronteiriças. À medida que o 
progresso vem chegando com a via férrea, o italiano, o arado, a valorização da propriedade, vai 
ele refugindo em silencio, com o seu cachorro, o seu pilão, a pica-pau... (LOBATO, 1950, p. 235, 
apud ZARTH, 2009). 

O encontro entre o camponês e o capital, que produz o deslocamento, recebe a denominação de 
encontro de fronteira, na qual, o capital passa a ser o símbolo do pioneirismo e os expropriados 
da sua ação, formam a frente de expansão. 

Em Corumbiara, no mesmo período, comunidades tradicionais e camponesas foram vítimas da 
frente pioneira, nas palavras de Monte Reel174, “as culturas tradicionais estavam quase 
imponentes diante do avanço de um exército mecanizado de recém-chegados”. Em 1995, ano 
do massacre, na mesma região, a frente de contato da FUNAI composta pelo sertanista Marcelo 
e Altair, fez o primeiro contato com um grupo isolado de índios Kanoê, que possui apenas 
cinco sobreviventes, assim como os da tribo Akuntsu, com sete sobreviventes. Estes são os 
resultados do progresso e do avanço da moderna fronteira agrícola na Amazônia. 

O discurso do vazio amazônico: encontro das fronteiras 

Como descrito no primeiro item, a mudança de apropriação da terra se desloca lentamente, da 
forma costumeira pela posse, para a forma jurídica pela apropriação legal e de direito. Essa 
passagem é construída de forma que, essa classe oligárquica não perdesse seus privilégios 
herdados desde as nobres homenagens com títulos nobiliárquicos de sesmeiros, capitães, e 
Senhores de terra. Na base da pirâmide se encontra a grande massa oriunda da miscigenação e 
da cultura da escravidão. Para esse grupo, permanece a cultura da posse para retirar a 
subsistência de sua família e não a terra como propriedade jurídica e comercial. Esse processo 
vai se esgotando conforme a pressão do modelo concebido da capitalização da terra e o cerco ao 
costume de posse e a expropriação que ela provoca, visualizada de forma mais evidente em 
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meados do século XX, quando a Amazônia foi vítima desses dois processos, da posse e da 
propriedade jurídica, denominadas de frente de expansão e frente pioneira. 

Apesar da colonização de Rondônia ter iniciado no século XV pelos países ibéricos, como toda 
a Amazônia, somente no final do século XIX e início do século XX, com o primeiro e segundo 
ciclo da borracha, que teve como consequência a construção da Estrada de Ferro Madeira 
Mamoré – EFMM, é que a compra do Acre e a construção da Linha Telegráfica formalizam as 
primeiras mudanças nas relações sociais verificadas na região ao longo da bacia do Madeira-
Guaporé. O encontro nessa fronteira se dá de forma violenta, principalmente com os 
nordestinos subtraídos da sociedade como subclasse, que foram os primeiros a construir a 
frente de expansão na Amazônia.  

Quando as grandes secas de 1879-1880, 1889-1890, 1900-1901 flamejavam sobre os sertões 
adustos, e as cidades do litoral se enchiam em poucas semanas de uma população adventícia de 
famintos assombrosos, devorados das febres e das bexigas — a preocupação exclusiva dos 
poderes públicos consistia no libertá-las quanto antes daquelas invasões de bárbaros 
moribundos que infestavam o Brasil. Abarrotavam-se, às carreiras, os vapores, com aqueles 
fardos agitantes consignados à morte. Mandavam-nos para a Amazônia — vastíssima, 
despovoada, quase ignota — o que equivalia a expatriá-los dentro da própria pátria (CUNHA, 
1922, p. 54/55). 

Estes homens, homens relativamente, pois partiam sem suas mulheres ou famílias, não terão 
seus nomes nos pedestais da historiografia como pioneiros, apenas serão lembrados como 
sugere o próprio CUNHA, como aqueles que estão, “À Margem da História”. O simbolismo 
muito forte do pioneirismo de Rondônia, sobre o vale do Guaporé-Madeira, é representado 
pelo museu da Ferrovia da EFMM. Esse empreendimento provocou um grande fluxo 
migratório, da ferrovia originou-se a capital do Estado. Porém algo ainda mais revelador sobre 
o pioneirismo do que a ferrovia é o cemitério da Candelária, a verdadeira degradação do outro 
nos confins do humano de José de Souza Martins. Nele está representado o verdadeiro conflito 
da fronteira, símbolo do capital sem escrúpulo de um empreendimento que foi pago com os 
restos mortais dos que ali permanecem sepultados. Além dos inúmeros povos que se 
aculturaram para sobreviverem na atualidade, destribalizados, desaculturados, que estão na 
“margem da história”, o que Cunha pregava como realidade do século passado. 

  A crise do ciclo da borracha em meados do século XX é o referencial dessa mudança numa 
combinação em dois pólos: “estratégia militar e fronteira”, e o “discurso da colonização”. O 
primeiro pólo se dá pelo discurso de fronteira como espaço geográfico e segurança nacional que 
passa a ser uma ação constante a partir das viagens de Euclides da Cunha e Getúlio Vargas, 
onde em 1943 cria-se o Território do Guaporé, que os governos militares transformaram em 
Território do Estado. O segundo pólo direciona, a princípio ao contingente das secas no 
nordeste, os sem-terra, que através do discurso de efeito político de Vargas, “marcha para o 
Oeste”, dos militares, “terra sem homens para homens sem-terra”, ocupavam os meios de 
comunicação oficial, principalmente os de apoio ao regime militar e por fim aos homens de 
bens através dos empresários da colonização, dos latifundiários do agronegócio a partir da 
segunda metade do século XX. 

 Com a aprovação do Estatuto da Terra, novamente a elite brasileira sustentada pela base 
política da aristocracia agrária, na eminência de revolução social de cunho esquerdista, com 
fortes manifestações e conflitos agrários convocou as forças armadas para impedir uma 
mudança na base. Começando pela proposta do então presidente João Goulart, o Jango, 
apoiada por setores fundamentais da sociedade como a igreja, a classe média e os meios de 
comunicação, os militares efetivam o golpe de 64. Inicia-se então a tão famosa contrarreforma 
agrária (IANNI,1979, MARTINS, 1986), que estava a caminho, que direcionou a distribuição de 
terra, tendo Rondônia como o principal pólo de esvaziamento dos conflitos por terra nas 
regiões sul e sudeste. É neste vácuo da história que podemos identificar a ação dos milhares de 
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colonos sem terras e pequenos proprietários que, embarcados, uns pelo discurso, mas a grande 
maioria pela própria concepção da cultura camponesa, buscam espaço e terras férteis ao mesmo 
tempo que fugiam da política do grande capital em movimento acelerado de expropriação no 
sul do país. Na maioria das vezes, apenas um membro da família, ou da comunidade, vinha 
conferir o espaço vazio da Amazônia, a terra fértil doada pelo INCRA, o preço da terra, ou seja, 
da marcação. Logo, regiões inteiras partiam para concretizar os sonhos da terra, o sonho do 
espaço, o sonho de fugir do pesadelo frente ao cerco em que viviam com sua família na terra 
natal. 

A frente pioneira representada pelo paulista ou sulista, sob o poder do capital criou os símbolos 
que imortalizaram a memória do colonizador, a cidade, ou, o primeiro armazém da cidade, a 
primeira igreja, a primeira escola, o primeiro carro, o primeiro rádio, a primeira TV, o primeiro 
agente do INCRA, o primeiro banco, o primeiro deputado, a primeira serraria, a primeira 
trilhadeira175, o primeiro latifúndio, a primeira farmácia e seus padrinhos cordiais, o primeiro 
professor, o primeiro advogado, o primeiro farmacêutico e o primeiro fazendeiro. O verdadeiro 
caboclo (índio e seringueiro) de Loureiro, de repente é cercado pelas parafernálias dos recém-
chegados e aos poucos se vê como um estranho e logo parte, vende ou abandona sua marcação e 
segue em busca de novas terras. Entretanto, os recém-chegados, necessariamente se veem 
obrigados a imitar os da terra, mas aos poucos e sem saída, vão se tornando aliados do 
fazendeiro, do comerciante, do professor, do farmacêutico, do soldado, do homem do INCRA, 
do homem do banco, do madeireiro e do cerealista. Entre os aliados, elegemos quatro que são 
fundamentais para desenvolver as nossas relações sociais mais características, a cordialidade, 
(CASTRO ROCHA, 2003) que é o homem do INCRA, o homem do banco, o cerealista e o 
madeireiro. Tais prioridades se revelam pela naturalidade da cordialidade, assim, o homem do 
INCRA doava o lote, o homem do banco lhe concedia o empréstimo, o madeireiro abria a 
estrada e o dono da cerealista comprava a produção excedente que os colocava entre a seleta 
classe dos capitalistas consumidores e fiéis prioritários das oportunidades escassas que iam 
surgindo nas novas 52 eldorados que surgiram em Rondônia. Percebe-se assim, como o poder 
político estatal se esconde no capital e promove a contrarreforma agrária na colonização, pois o 
lote, a estrada, o crédito e os meios para escoar e comercializar estão incluídos nos programas e 
projetos abortados no ventre das prioridades políticas de um projeto nacional de sociedade para 
todos e por todos. Um projeto não passa de um discurso teórico, porque na prática o que se vê é 
a expropriação da terra, dos costumes e das tradições dos povos que tem a terra como cultura 
de sobrevivência.    

Os movimentos sociais da terra e os camponeses de Corumbiara 

Para esta análise, usaremos como base as reflexões sobre exclusão de José de Souza Martins, 
conforme discutido acima, a questão da terra e dos camponeses, pelo seu histórico, são 
sinônimos de pobreza e eles são confundidos como excluídos (MARTINS, 2003, p.16,17). É 
nessa perspectiva que os movimentos sociais e principalmente a igreja, que faz a similitude 
entre excluído e pobreza, desenvolveram e desenvolvem as estratégias de luta dos camponeses 
sem terra e com terra.  

Em 14 de julho de 1995 centenas de trabalhadores rurais sem terra e suas famílias ocuparam o 
lote n. 99, vizinho ao assentamento Adriana, criado dois anos antes. A área ocupada pelas 600 
famílias era de propriedade de Helio Pereira de Moraes, pecuarista de São Paulo. (FONSECA, 
2015, p. 136). As 600 famílias sem terra, já expropriadas de outras regiões, também se 
motivaram pelo discurso oficial: 

Nós viemos pra cá, Rondônia. Nós ficamos no Pará aproximadamente uns quatro anos, de 78 
até 82 nós ficamos no Pará. Aí nós viemos pra Rondônia, é porque nós ficamos sabendo que 
Rondônia estava sendo colonizada, também tinha passado a estado, em 81-82 então estava 
assim.... Aquela febre o governo estava incentivando as pessoas virem pra Rondônia para 
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desbravar Rondônia, então a razão por esta que nós procuramos Rondônia pra vir pra cá. 
(Entrevista – Wellington Augusto Monteiro. Setembro - 2013). 

Mas de forma rápida, já no dia 09 de agosto 194 policiais militares cercaram a fazenda às 4 da 
madrugada, apoiados por 46 militares da COE (Companhia de Operações Especiais) da Capital, 
enviados com o propósito específico de promover a desocupação do lote n. 99, e ainda, pelo 
relato dos camponeses sobreviventes havia jagunços entre esses, todos fortemente armados. 
(MESQUITA, 2003, p. 24). 

Não obstante a formação militar e treinamento especial da equipe do COE, o que houve na 
Fazenda Santa Elina foi um verdadeiro Massacre, com homens sumariamente executados e 
mulheres usadas como escudos. A ação truculenta dos policiais resultou no conflito que cerceou 
onze vidas, entre elas uma criança de apenas 06 anos de idade, oito camponeses e dois policiais. 
A truculência e crueldade na ação dos militares pôde ser percebida inclusive pelo depoimento 
de um camponês que foi obrigado a comer o cérebro de outro camponês já falecido. O exame 
de necropsia feito nos camponeses falecidos apontou como causa mortis “tiros na cabeça, nuca 
ou costas a curta distância e de cima para baixo”. (MARTINS, 2009, p. 54) 

 As primeiras reações dos movimentos em relação ao confronto foram de se eximirem da culpa, 
dizendo ser este um movimento autônomo. O sindicato rural, a igreja e o partido dos 
trabalhadores, que davam sustentação ao movimento alertaram a desobediência dos acampados 
quanto a forma de resistência na fazenda em que estavam acampados. Já o estado teve 
participação direta através do INCRA, do secretário de justiça, do judiciário, da PM e do 
próprio governo, contrariando o discurso do “vazio amazônico” e de “terra sem homens para os 
homens sem-terra.” Eles seguiram uma ordem sobre a questão da terra. Os conflitos que 
surgiram de forma mais intensa a partir do meado do século XX, ocorreram numa clara 
demonstração da insubordinação da população frente ao poder opressor da elite dominante, e 
foram direcionados pelos movimentos de esquerda, principalmente as ligas e os sindicatos 
(OLIVEIRA, 1989, p. 15-22). O massacre de Corumbiara foi questionado através de uma nova 
releitura do fato, definindo este acontecimento como um combate e não um massacre, numa 
demonstração da existência de uma luta organizada que mantém viva a proposta de uma 
mudança social da realidade agrária em Rondônia, através da resistência e combate. 
(MARTINS, 2009, p. 53). 

 Esse discurso, assim como o discurso oficial da colonização, se justificam pela concepção em 
que os movimentos sociais ligados à questão agrária, têm uma base de luta ideológica 
doutrinária baseada em realidades sociais, históricas e políticas muito diferentes da nossa, 
própria de outras sociedades europeias. Os militantes dos movimentos são formados nas 
tradições de esquerda que viam e veem a sociedade como uma estrutura formal e rígida de 
classes sociais. E que nela não se reconhece a condição do sujeito no processo histórico, com 
exceção da classe operária. (MARTINS, 2003, p. 50). Mesmo que se aproxime da visão classista 
pelo fato da especialidade do capital sobre a propriedade da terra transformar o camponês num 
assalariado, há uma heterogeneidade de trabalho no campo como no caso do meeiro, 
arrendatário, agregado e assalariado. O que unifica essas categorias são suas estruturas culturais 
de pertencimento a terra.  Pois nela se apossa com a missão de sobrevivência e não de negócio. 
“A conflitividade na vida do camponês não vem da exploração do trabalho, mas sim da 
expropriação territorial, da privação de aceso à terra como meio de trabalho” (MARTINS, 2003, 
p.97).  

Para o camponês a terra não é do estado, nem do fazendeiro, a terra foi dada por Deus e, 
portanto é direito de todos ter um pedaço de terra para trabalhar. A sua condição de camponês 
é o maior entrave do capitalismo, algo que o próprio estado conduziu com os projetos de 
colonização da Amazônia através das empresas privadas de capitalização das terras. O 
movimento social e a igreja trabalham no sentido de incluir os camponeses no trilho do 
capitalismo em uma sociedade de contrato jurídico, própria da vida urbana. Ao serem 
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caracterizados como pobres e excluídos, provocam um choque no mundo cultural deles, o que 
os levam a perder o mundo presente e a passar a viver um sonho futurista de consumo nos 
padrões dos modelos latifundiaristas em que, a meta não é o viver, mas o enriquecer. Com isso, 
o camponês perde a vida presente, que se contrai à medida que dilata esse tempo presente na 
busca de uma realidade imaginada como futuro (SANTOS, 2004, p. 794). 

Conclusão  

O discurso do vazio amazônico é mais uma manobra do poder político conduzido pela 
aristocracia rural no Brasil, que desde os tempos de colônia, se mantém no poder, subsidiada 
pelo projeto econômico do latifúndio e da monocultura. Processo que descaracteriza a 
hegemonia do capital, ao se reafirmar a cultura camponesa numa lógica própria de seu costume 
na ocupação da terra pelo sistema de posse. A pressão do desenvolvimento capitalista que 
modifica as relações de produção escravocrata, promove a instituição jurídica do direito 
privado sobre a terra. Entretanto, ela se dá de forma anômala, ao negar o acesso a terra para 
aqueles que vivem da terra, promovendo assim as contradições que se expressam na forma de 
conflitos sociais nas velhas regiões gestoras desse processo. A Amazônia passa a ser uma válvula 
de escape desses conflitos ao mesmo tempo que legitima os conflitos que expropria as 
comunidades amazônicas. Assim o vazio histórico se dá pelo fato de que, construímos a visão 
histórica pautados em métodos redundantes e deterministas da história. O mundo camponês 
desafia a própria história, porque a “a concepção social e do social, não está diretamente 
contida na contradição de sua existência social. Está contida na forma como organiza seu 
mundo comunitário, ela está contida na ética do pequeno mundo em que vive” (MARTINS, 
2003, p. 113). Mundo que podemos chamar não só de pequeno, mas de outro, um que está fora 
do pensamento ocidental, assim como pensa Boaventura e que nos instiga a quebrar esse 
pensamento, ou como o roteiro do Congresso fronteiriço: “e se tais objetos se situam nas 
fronteiras da racionalidade ocidental, base de nossa ciência e investigação, como métodos 
eminentemente ocidentais aproximam-se desses objetos outros amazônicos?”. Estes, moldados 
pelo rio, à floresta, a terra, o índio, o caboclo e o sulista nos desafiam a buscar e “discutir os 
métodos que possibilitem pesquisas situadas nos marcos fronteiriços da racionalidade, e 
rastreie as imbricações entre as dimensões estéticas, históricas e políticas dos grupos e 
comunidades”, numa tradução que faça com que sua riqueza histórica seja da Amazônia e não 
para a Amazônia, preenchendo com sua cultura o vazio da história ocidental.  
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A releitura do mito no espetáculo “Pássaro fora do ar”  

Éder RODRIGUES*176 

O processo de construção e estruturação dos mitos trata de um fenômeno de extremo interesse 
para estudos atentos à sua complexidade, pois através do repertório das narrativas e matizes 
que lhe servem de suporte, busca-se formas de acesso ao universo humano de significações, aos 
sistemas de representação e às categorias de pensamento e arte. O mito é uma forma de se 
permear o prospecto historiográfico, de reconstituição dos povos como um todo, visto que, a 
partir de seu conhecimento e interpretação, torna-se possível intermediar instâncias que 
atravessam os aspectos sociais e culturais em consonância com o universo natural e as zonas de 
tensão que emanam de suas fontes.  

  Desta forma, sublinha-se o fato de que o teatro grego tenha sido um dos instrumentos de 
difusão da mitologia da Grécia Antiga, possibilitando, a partir de suas encenações, o confronto 
com os paradoxos criados e recriados por seu próprio povo. A dramaturgia grega é um exemplo 
desta força mítica, da palavra em cena, já que a grande maioria de suas peças se verteu sobre um 
personagem mítico específico que, comumente, intitula a peça propriamente dita.  

  É evidente que, muito mais do que contextualizar informações sobre deuses e olimpos, a 
instância mítica dessas peças habita sua conjuntura nos conflitos suscitados que remetem às 
questões de existência e suas fronteiras (Édipo Rei de Sófocles), ou ainda nas pulsões humanas 
como contraponto aos espelhos divinos (Medeia de Eurípedes), e também através das questões 
de enfrentamento que traçam o percurso que vai do individual ao coletivo (Antígona de 
Sófocles, Sete contra Tebas de Ésquilo). O conjunto destes e de outros textos que sobreviveram 
constitui o repertório da mitologia clássica grega que tinha na representação trágica um 
instrumento de manutenção da sua vivacidade. 

  Nesta perspectiva, torna-se importante pontuar que o rito é a concretização acional do mito. 
Trata-se do mito vivo, pulsante. É a forma de corporificá-lo naquilo que ele tem de mais 
abrangente e interdito. O teatro como rito pode ser lido como uma forma de representação do 
mito enquanto esfera conflitual, principalmente quando se destaca a preocupação dos gregos 
em promover os famosos festivais para a representação dos textos dramáticos. Em outros 
termos, podemos dizer que o teatro enquanto rito se torna uma forma de convivência com o 
mito. Tanto que a recorrência dos mitos na dramaturgia até os dias de hoje, principalmente nos 
processos de releitura, confirmam a encenação como forma expressiva de garantir o seu respiro.  

  No entanto, esta recorrência que atravessou a história do texto dramático traz mudanças 
bruscas nos modos dramatúrgicos e conceituais estéticos elaborados para dar suporte ao mito 
no teatro. Estas transformações vão de encontro às colocações de Friedrich Schlegel na obra 
Conversa sobre a poesia e outros fragmentos em que é pontuado o caráter mutável e 
transformável do mito como forma de propulsionar sua vivência em outros contextos.  

A mitologia é uma tal obra de arte da natureza. O mais elevado, é de fato configurado em seu 
tecido; tudo é relação e metamorfose, formado e reformado, e estes formar e transformar são seu 
procedimento característico, sua vida interna, seu método, por assim dizer (SCHLEGEL, 1994: 
55).  

  Sendo assim, pode-se pensar o termo “releitura” que intitula esta reflexão, destacando suas 
asserções acerca do conceito dilatado que a articulação do mito no teatro atual tem pleiteado. 
Esta reconfiguração parece não só complementar ao pensamento de Schlegel diante da 
constatação de sua suposta ausência de uma mitologia na modernidade, como também amplia 
os modos de se pensar as novas estéticas criadas por coletivos para a teatralização do mito, 
esfacelando, inclusive, os princípios de narratividade (eixo estrutural do mito) que, no teatro 
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contemporâneo, perdem forças diante da supremacia que a espetacularidade ou a 
performatividade exerce sobre o texto.  

  A “nova mitologia” de Schlegel estaria relacionada à releitura dos mitos na contemporaneidade 
(tanto na literatura como no teatro) ou construir releituras dos mitos seria só uma fuga diante 
de uma nova mitologia que se ultima de fato? Ao articular os processos de criação 
contemporâneos vivenciados em alguns espaços de Porto Velho/RO, procura-se discutir as 
releituras contemporâneas como novas chaves de acesso à realidade, compactuadas com o 
leitor/espectador junto a uma possível reconstrução desta rede de significações que elege a 
contemporaneidade como o berço caótico para sua inserção.  

  Permear a rede de influências do repertório da mitologia amazônica e suas zonas de tensão 
diante dos seus impactos, principalmente quando confrontados fora da conformidade aceitável 
do “excêntrico” foi a base de trabalho do espetáculo Pássaro fora do ar. A peça é baseada em 
uma pesquisa sobre a mitologia da Região Norte e sua influência nas relações sociais, além de 
ter se originado de uma pesquisa disciplinar do Curso de Teatro da Universidade Federal de 
Rondônia.  

 O processo de construção do monólogo Pássaro fora do ar caminhou por dois eixos. Como 
fruto das atividades disciplinares do referido curso e, depois, foi aprofundado como Projeto de 
Conclusão do Curso do aluno-ator Cláudio Zarco (o qual fui orientador). E de forma paralela, 
foi apresentado em festivais e programações culturais locais e nacionais. A estreia oficial do 
espetáculo de longa duração, após a abertura do processo como cena-curta, aconteceu em 
novembro de 2014, fato que efetivou as atividades e surgimento do Núcleo Curare de 
Provocações Teatrais. 

  O Núcleo é um espaço de pesquisa, reflexões e criações acerca do contemporâneo e seus 
desdobramentos na área cênica. Surgiu a partir da inquietude de alguns artistas de Porto Velho 
em efetivar um espaço para o desenvolvimento de projetos experimentais de linguagens 
artísticas. O Núcleo concentra estudos teóricos e práticos e reúne artistas de diversas áreas, 
dialogando com a comunidade, universidade e a classe artística da capital.  

  No âmbito estético e artístico, o Núcleo investiga novas formas de criação a partir do diálogo 
interartes ,discutindo, dessa forma, a performance e a práxis que fundamentam o teatro 
latinoamericano. O termo “Curare” designa uma substância formada por elementos que ativam 
uma espécie de veneno letal, utilizado por muitos séculos e colocado em flechas nas florestas 
tropicais da América do Sul. O envenamento pelo curare causa horror, já que  a vítima 
permanece consciente do envenamento, podendo sentir progressivamente a paralisia sem nada 
poder fazer. Os povos indígenas também usam o curare como antiséptico, diurético, antifebril e 
até como tônico. Ao se apropriar desta designação, o Núcleo afirmou sua atuação como um 
coletivo provocador de temas e enfrentamentos contemporâneos, dos quais, a mitologia 
apareceu como um de seus matizes e influenciou a montagem em causa.  

  A peça parte do imaginário social para, de forma poética e delicada, tratar de tabus como a 
sexualidade, as relações familiares e as formas de silenciamento. Trata-se de um convite para 
reviver através dos olhos cúmplices de um homem-pássaro, a metamorfose constante de sua 
opressiva relação com o pai.  

  Os princípios de liberdade são questionados na medida em que se esfacelam os princípios da 
realidade. As regiões simbólicas são revisitadas como forma de contrastar elementos míticos 
sócio-regionais com a crueza das relações humanas pautadas pelos jogos de poder. A 
investigação pautou-se pelos processuais contemporâneos que abrangem questões poéticas e 
estéticas onde o diálogo entre imagem, som, texto e cena alicerça tanto o processo de criação 
quanto o produto.  

  O desafio da montagem foi o de encontrar uma expressividade contemporânea que desse conta 
de emergir as relações de abuso sexual infantil implantadas numa ambiência doméstica, 
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pertencente as zonas de tensão que o mito do boto suscita e, por vezes, omite, sob a rosa cor de 
sua excentricidade.  

  Nesta montagem, ancorada nos preceitos performáticos que a mitologia amazônica provoca, 
forma e conteúdo são instâncias que atuam como receptáculo do mito em constante atuação 
dialógica, quando não, compondo uma única esfera propulsora. Sendo assim, o espetáculo, em 
momentos de maior ou menor grau, alavanca engrenagens dramatúrgicas que proporcionam 
uma experiência junto da palavra “limite” como poética de construção.   

  O mote de trabalho se debruou sobre pesquisas de espaço estéticos e ideológicos onde fossem 
expostos os limites da crença no contemporâneo e os abismos que se abrem a partir de suas 
fissuras, trabalhando esteticamente com a simultaneidade entre dois planos (o plano do mito e 
o plano da realidade). Esta dinâmica permite a construção de uma teatralidade de uma forma 
que um plano interfira no outro a partir do momento que a essência que os fortalece é 
evidenciada como fratura exposta.  

  Esta exposição esclarece a referência de temporalidade e espacialidade, imprescindíveis para a 
releitura do mito, em que se equaciona um trabalho prévio sobre os ímpetos de relê-lo sob duas 
esferas primordiais, a do “quando” e a do “onde”, até a fase subsequente que o conecta ao 
“como”. Trata-se do mito relido a partir de uma experiência teatral que recria o limite mítico a 
partir do seu teor interrogativo. Ao optar por montagens interrogativas, o Núcleo instaura em 
sua encenação o caráter dinâmico que o mito suscita,  há inúmeras forças que se esforçam para 
mantê-lo inalterado. O teor interrogativo das montagens impera nestes deslocamentos 
múltiplos, tanto nos eixos conceituais, como nas articulações do tema e suas profusões estéticas. 

Menino: O que é a memória? Um quarto escuro onde entra luz de vez em quando ou o banheiro 
de fora que o senhor tranca com chave pra ninguém bater? Onde é que a realidade mora? Por 
que tanta fantasia se o sol a pino queima a lágrima antes dela cair? E se eu for só um personagem 
e minha maior frustração é a de não conseguir interpretar a mim mesmo? E se ao invés dos 
olhos atentos pro alto da torre, alguém tivesse estendido o preconceito e não só a mão? Já leram 
a carta de alguém que um dia virou pássaro? Há quanto tempo você não voa? Faz quanto tempo 
que a vida continua sendo a mesma coisa e você enjoa só de lembrar? Quando a criança assovia 
pela primeira vez é sinal de que? É verdade que passou dos trinta quilos já não é mais criança? 
Frase de caminhão ou de caminhoneiro? O perdão é uma invenção dos pássaros, ou a pena é a 
prova da ineficácia dele? Quantas histórias assim você ficou sabendo e costurou com o mesmo 
silêncio que a história cimenta o choro nos passeios? (TEXTO PÁSSARO FORA DO AR, 2014, 
Não publicado).     

  A dramaturgia do espetáculo explora este tom interogativo de forma direta e indireta. Direta, 
quando o personagem do Menino embaralha uma overdose de perguntas que ficam no ar. 
Indireta quando o próprio ator vai desmistificando a história que revela, constrastando o 
universo mítico com a realidade que borra suas fronteiras. Esta releitura reatualiza o prospecto 
mítico que suscita, sem precisar no entanto se referir a ele com as reconhecidas e estereotipadas 
características que, em muitos casos, trabalham para a sua fixidez.  

  Nesta linha, as asserções de Victor Jabouille parecem ser pontuais no sentido de conferir esta 
mutabilidade necessária para as releituras dos mitos, principalmente ao sinalizar as constantes 
intervenções possíveis que a esfera mitológica evidencia: “Materializado em diferentes espaços 
culturais e disperso cronologicamente, o mito, ao longo dos tempos, enriquece-se na sua 
essência, especializa-se quanto ao conteúdo e, simultaneamente, alarga o seu campo de 
intervenção.” (JABOUILLE, 1994, p. 31) 

  O diálogo entre imagem e palavra é construído a partir de seus contrastes, complementações, 
lacunas e choques recorrentes. A atmosfera mirabolante entre o labiríntico jogo com o corpus 
mítico é responsável pela experiência. A partir da sondagem do mito no corpo do ator, uma 
gama de versões surge de interrogações levantadas junto aos laboratórios atorais que atuam no 
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sentido de estreitar relações de convivência com o mito em locais onde suas significâncias são 
reflexos de tudo que interpassa o contexto diário e específico.  

  Neste sentido, a montagem Pássaro fora do ar evidencia esta passagem da monomitia para a 
polimitia sugerida por Marquard, constando de uma pluralidade de versões do mito amazônico 
e seus desdobramentos contemporâneos, explícitos ou velados. Isso torna-se mais evidente 
quando vemos no palco a voz silenciada de um menino e as interferências externas que a figura 
do pai exerce. Ao se deslocar a voz feminina (geralmente referenciada como protagonista e 
vítima do boto) para a de um menino, a peça ilumina uma lacuna que recupera a veracidade 
que a mitologia suspende, principalmente quando se sublinha o fato de que a figura do boto, 
em muitos casos, omite os casos de gravidez dos povoados concebidos no próprio berço 
familiar. As meninas protagonizavam o imaginário diante deste impacto, mas os meninos que 
sofriam e sofrem abusos similares não encontram ecos sequer no imaginário, fato que se reflete 
no espaço lacunar com que a sociedade trata esta questão. 

 
Figura	2Pássaro	fora	do	ar.	Crédito	Foto:	Gabriel	Ohcib	

  A dramaturgia desta peça utiliza da técnica da colagem para ampliar as versões sobre o mesmo 
eixo, trabalhando com a pluralidade entre texto, imagem e sonoridade. Além de explorar vários 
recortes do imaginário coletivo onde se acentuam projeções que interconectam e recortam o 
fluxo recorrente. A hibridez característica que compila os materiais constituintes da 
dramaturgia do Núcleo Curare corrobora com a pluridimensionalidade destas versões.  

  O mito é dinâmico e tem a possibilidade de desenvolvimento, atualização ou aniquilamento. 
Essa dinamicidade implica em retomá-lo não como verdade, mas como uma maneira de nos 
confrontar com a verdade a partir das abstrações e contradições suscitadas. Neste sentido, as 
colocações de Marquard quando ressalta que não podemos ultrapassar as questões 
imponderáveis da existência (suscitadas pelo mito), mas podemos recontá-la de várias formas, 
ampliando o entrecruzar de suas versões, alcança consonância na montagem.  O caminho 
aberto por Marquard junto à polimitia se reflete nesta dramaturgia, que reinsere o mito na 
contemporaneidade, esfera onde a realidade e a ficção se misturam e conceitos verticais são 
problematizados.  

  Para o Núcleo Curare, a releitura do mito revela a busca por novas formas de comunicá-lo ao 
público, não só no que diz respeito à contextualização de seu temário, mas principalmente nas 
concepções estéticas de sua encenação. Neste sentido, os elementos da linguagem cênica 
escolhidos potencializam a pulsão mítica, ultimada em um constante conflito físico e 
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ideológico. Este corpus poético e performático se reflete na dramaturgia que tem os elementos 
visuais e sonoros como alicerce, além da esfera de estranhamentos diante de uma fábula 
desconstruída e da colagem enquanto procedimento estético.  

  No que tange a utilização da imagem na concepção da cena, torna-se importante pontuar a 
correspondência imagética com que o mito costuma ser representado no teatro 
contemporâneo. Este fator remete ao fato do mito ser anterior à escrita, e, no caso, a 
preocupação por uma poética que ultrapasse os limites da palavra se torna determinante. O 
mito, muito mais do que uma palavra, reside nas lacunas elucidadas por ela, e essa maneira 
lacunar enquanto narrativa cênica tem sido uma característica determinante na reformulação 
das formas de se teatralizar o mito, apoiado numa fluição muito mais imagética, que não pede 
para ser lida, mas experienciada.  

  O tom lacunar então se presentifica e, muito mais abissal que o silêncio entre as palavras, 
potencializa as instâncias de se interpretar o real acessado através do mito.  O lacunar se opõe 
ao explicativo. Trata-se de, ao invés de se verter sobre o significado que encerra, se enveredar 
pelo indecifrável que sugere. Partindo do prospecto de que o mito opera neste lugar lacunar, 
tem-se a utilização das imagens que articulam forma e conteúdo como indício sobressalente de 
que o pictórico e as relações dramatúrgicas tensionam de modo a ultrapassar de forma 
tangencial a simples interpretação semiótica.  

 
Figura	3	Pássaro	fora	do	ar.	Crédito	Foto:	Leonardo	Valerio	

  Neste sentido, a fala de Jean-Pierre Vernant realça os movimentos de quebra e confronto como 
um instrumento de utilização do mito. Desta forma cumpre um papel estético a esta análise, 
fator que interessa principalmente por se debruçar sobre a forma.  

a decodificação de um mito, a princípio, segue as articulações do discurso – oral ou escrito – 
mas seu fim, talvez o fundamental, é quebrar a narrativa mítica para detectar-lhe os elementos 
primordiais que deverão, por sua vez, ser confrontados com elementos que outras versões do 
mesmo mito ou diferentes conjuntos legendários apresentam (VERNANT, 1977: p. 8).  

   Esta quebra com a narratividade mítica é sublinhada como um ponto que nos leva a pensar os 
procedimentos estéticos utilizados pela encenação, o que também remete à forma dramatúrgica 
utilizada como suporte do temário mítico da cena. No caso da peça, a gênese dramática do 
corpus dramatúrgico se evidencia, ampliando novamente o status de texturas que são acoplados 
na superfície da cena, no caso, oriundas das sonoridades compostas (referência clara da 
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manipulação televisiva, porém, com temporalidades interpostas), da ironia recorrente e dos 
movimento corporais que resgatam o universo infantil, confrontando-o com o corpo adulto do 
ator, efeito que circunscre efeitos da ordem do traumático. 

  Ainda no campo da imagem como reescritura dos mitos nas releituras contemporâneas, 
embora contraponha as especificidades da imagem no campo da poesia e da pintura, Brunel 
assinala a passagem do mito onde ele já não é nem realidade nem alegoria, mas talvez uma 
imagem pura, livrando-o de se tornar simples figuração com referência a uma história.  

  Embora analise exemplos nos dois campos citados, acredito que um olhar sobre a dramaturgia 
torna mais evidente este processo em outorgar um corpus imagético ao narrativo ou mesmo 
embaralhando-os. Nesse sentido, o advento da imagem na contemporaneidade recupera não só 
um estatuto cuja narrativa deixa de ser o referencial, como também sublinha a sua utilização 
como um movimento de recuperação do que o fluxo imagético tece no sentido de multiplicar as 
versões livres dos direcionados significantes. No campo dramatúrgico, a escrita apoiada na 
imagem aliada ao espaço de encenação incorpora uma instância antes delegada apenas à 
palavra.  

Uma vez definido o estatuto do mito como imagem, e o estatuto da imagem como mito, 
convém, em última análise, examinar por meio de alguns exemplos a função transformadora da 
imagem mítica no domínio literário, quando o texto reelabora o material mítico (BRUNEL, 
1997: 488).  

A reescrita teatral dentro desta conjuntura imagética recusa resoluções ancoradas nos preceitos 
da palavra ou mesmo a tensiona, além de ampliar a rede de relações entre os elementos que se 
configuram dramaturgicamente. O desdobramento do potencial significativo do mito acontece 
desde a escolha do lugar até a seleção dos recortes instauradores da encenação. Todos os 
elementos da engrenagem teatral se retroalimentam. Um ressignifica o outro. Este processo 
garante a vivacidade do mito que o torna potencialmente passível de ser reescrito ou mesmo 
relido em outro tempo/contexto.  

A importância do mito enquanto estrutura viva vai de encontro ao pensamento de Mircea 
Eliade sobre a atmosfera sagrada que o envolve, colocando-nos em contato com a existência e o 
imponderável, porém, ao contrário das classificações sistemáticas da teórica, o monólogo 
Pássaro fora do ar desconstrói a si mesmo enquanto procedimento hábil para se aproximar dos 
referenciais míticos deformados em seus traços arquetípicos pelas contaminações da realidade.  

  Reescrever o mito enquanto rito é como relê-lo a partir de uma experiência teatral singular que 
centraliza o corpo como seu suporte. A  força mítica é propulsora na medida em que se escapa 
do discurso de querer apreendê-lo e se mergulha nos abismos de experenciá-lo, ainda que o 
estranhamento de abordagem seja um elemento cênico de provocação e ressignificação.  

Esta nova escritura cênica mostra como os processos de releitura no teatro atual contextualizam 
não só o temário que diz respeito ao mito, como também as formas de expressá-lo, apontando 
para a multiplicidade de versões que recriam os aportes mitológicos na modernidade, inserindo 
o mito na ordem do performático. Embora, se recorra a um repertório prévio de mitos clássicos 
ou pertencententes ao imaginário amazônico. No caso, verifica-se que é no deslocamento dos 
campos do saber e nas múltiplas formas de teatralizá-lo que se enraíza o que poderíamos 
chamar de uma nova mitologia que vem sendo circunscrita no teatro contemporâneo.  

Com Pássaro fora do ar, o Núcleo Curare remete ao mito sem utilizar dos formatos recorrentes 
e alegóricos de teatralizá-lo, ratificando uma abordagem crítica e reflexiva de revivê-lo, 
principalmente ao confrontar suas matizes com o ideário ambivalente que o contemporâneo 
relê buscando sublinhar suas contradições, ao invés de apenas contá-lo a partir de suas 
polarizações fantasiosas.  
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Moradores da fronteira:  um estudo sobre a migração de 
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Introdução 

A proposta deste artigo é analisar a migração boliviana para a região do Mamoré, mais 
especificamente a zona fronteiriça entre Guajará-Mirim e Guayaramerín. As duas localidades 
devem suas origens e parte da existência à produção de borracha iniciada em finais do século 
XIX e mantida até meado do século XX. O trânsito de pessoas de ambas as nacionalidades 
(bolivianos e brasileiros) é tão antigo quanto suas próprias existências, sendo Guajará-Mirim, 
mais nova do que a vizinha cidade boliviana. 

A migração de bolivianos de todo o Departamento do Beni para a região de Guajará-Mirim é o 
foco deste projeto. Pretendemos analisar a historicidade geográfica e cultural desse processo 
longo e permanente, direcionando nossa atenção para entendermos os motivos que levam esses 
imigrantes a virem para Guajará-Mirim. 

 Percebemos que sempre fluiu um processo mais ou menos pacífico, de acordo com cada 
momento histórico de comunicação e intercâmbio entre as populações brasileiras e bolivianas. 
Esses movimentos intensos tiveram momentos de maior ou menor amplitude, mas sempre 
permitiram a troca de valores ou intercâmbio de tradições e satisfação de necessidades 
individuais e coletivas, estruturais ou conjunturais dessas populações parcialmente isoladas e 
distantes dos grandes centros, de decisões políticas, sociais e econômicas de seus países. 

 Nossa proposta enfatiza uma das vertentes deste intercâmbio, a migração e permanência de 
populações bolivianas e fronteiriças na área do município de Guajará-Mirim.  

Esta migração e os territórios fronteiriços constituem-se “zonas de empréstimos a apropriações 
culturais.” (SILVA, apud RODRIGUES, 2006). Em áreas de proximidade tão grande como o 
caso das cidades gêmeas Guajará-Mirim (Rondônia-Brasil) e Guayaramerín (Beni-Bolívia) 
encontra-se relevantes elementos de identidades mútuas e estabelece-se uma gama de 
convergências de redes e relações.  

A travessia da fronteira leva o sujeito migrante a um processo de reconstrução de vida, 
realização de seus desejos e busca de permanência em um novo universo, busca que se torna 
constante em sua vida. 

Foi utilizado nesta pesquisa a análise documental que constitui uma técnica importante na 
pesquisa qualitativa, seja complementando informações obtidas por outras técnicas, seja 
desvelando aspectos novos de um tema ou problema. (LUDKE e ANDRÉ, 1986). A pesquisa 
documental foi realizada a partir de fontes como as seguintes: projetos de lei, ofícios, discursos, 
mapas, testamentos, inventários, informativos, depoimentos orais e escritos, certidões, 
correspondência pessoal ou comercial, documentos informativos arquivados em repartições 
públicas, associações, igrejas, hospitais, sindicatos (SANTOS 2000). 

Ao pesquisarmos a documentação e bibliografia disponíveis sobre o fenômeno da imigração de 
bolivianos para a fronteira brasileira do eixo Mamoré-Madeira, constatou-se a complexidade do 
processo.  

Para desenvolver este estudo conceitos diversos foram utilizados, entre eles: identidade cultural, 
fronteira e migração. Além disso, buscou-se analisar este trabalho sob um ponto de vista mais 
humano, que somente a narrativa pode proporcionar. 
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Segundo Bauman (2012, p. 41), as identidades nunca são unificadas, e, na era da modernidade 
tardia, são cada vez mais fragmentadas e fraturadas; nunca singulares, mas múltiplas, 
construídas sobre discursos, práticas e posições diferentes, muitas vezes cruzadas e antagônicas. 

A região de fronteiras ajuda ainda mais na construção de uma identidade “única”, pois duas 
culturas se chocam e se complementam formando uma nova identidade, mais complexa e 
fascinante. 

Becker (2007, p. 20) afirma que a fronteira deve ser compreendida como “[...] um espaço não 
plenamente estruturado e, por isso mesmo, potencialmente gerador de realidades novas [...]”. 

São estas novas expectativas de vida que levam estes imigrantes a buscarem um novo lugar para 
recomeçar suas vidas. 

Segundo Martins (1986, p.45), migrar “é estar em dois lugares ao mesmo tempo, e não estar em 
nenhum. É, até mesmo, partir sempre e não chegar nunca”. Uma realidade percebida 
nitidamente na fronteira que este estudo aborda, já que muitos migrantes nem sabem dizer se 
pretendem retornar a sua terra de origem ou se permanecerão onde estão. 

Além da apropriação desses conceitos emprestados, com a ótica da interdisciplinaridade 
fundamenta-se em textos referenciais para o estudo das migrações. 

Foi realizada concomitantemente uma pesquisa de fontes de primeira mão, através de órgãos 
como o Consulado Boliviano, Polícia Federal, Associação de Moradores Bolivianos em 
Guajará-Mirim, Pastoral do Imigrante, Receita Federal e o Cartório de Registro Civil. 

Esse arcabouço levou a um olhar mais preciso da presença e atuação da comunidade boliviana 
residente em Guajará-Mirim. 

2.  Guajará-Mirim 

A cidade de Guajará-Mirim tem sua origem ligada à construção da Estrada de Ferro Madeira-
Mamoré, que foi o principal meio de ligação com a cidade de Porto Velho, atual capital de 
Rondônia, a cerca de 330 km de distância. Até o século XIX, havia apenas no espaço físico de 
Guajará-Mirim um indicativo geográfico usado para separar o território brasileiro do espaço 
boliviano, atual Guayaramerín. Denominada Pérola do Mamoré e Cidade Verde, Guajará-
Mirim teve seu povoamento acelerado graças ao primeiro ciclo da borracha (1879/1912). Em 
1943 é constituído o Município de Guajará-Mirim, tendo sua área territorial formada por uma 
parte de terra desmembrada do Estado do Mato Grosso e a outra do Estado do Amazonas. 
(TEIXEIRA e FONSECA, 2003). 

3.  Bolívia 

Antiga colônia Espanhola que se tornou independente em 06 de Agosto de 1825 (data festiva na 
fronteira das cidades de Guajará-Mirim/Guayaramerín), a Bolívia passou por reviravoltas, 
guerras civis e conflitos externos com vizinhos como foi dito acima. Os problemas sociais 
enfrentados ainda hoje pelos menos favorecidos economicamente e em educação que, 
representam a maioria da população no país favorecem a imigração. É exatamente esta a grande 
massa imigrante que ruma para outras localidades em busca de emprego e de maiores salários. 
Foi assim desde o ciclo da borracha e permanece até os dias atuais. 

3 .  1  Departamento do Beni 

Fundado em 18 de novembro de 1842, tem sua história ligada a produção de látex, a segunda 
metade do século XIX e início do século XX foram palco do auge da goma. (MOREIRA, 2010). 
A abundância de árvores de seringa chamou a atenção de um grande número de pessoas, 
aventureiros e trabalhadores, dos quais se destacam os indígenas que trabalhavam em regime de 
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semiescravidão. Neste período o fluxo de imigração para a região que viria se chamar de 
Guajará-Mirim era grande. Eles eram levados para trabalhar na produção gomífera, o que levou 
preocupação ao governo boliviano, que chegou a proibir o recrutamento de trabalho indígena 
temendo o despovoamento da região. 

3 .  2  Guayaramerín 

A cidade de Guayaramerim pertencente ao Departamento de Beni-Bolívia foi fundada pelos 
pioneiros da borracha no ano de 1892. No período de 1905 a 1915 foi chamada de Puerto Sucre 
e posteriormente recebeu o nome atual. 

Guayaramerin, Riberalta e Cachuela Esperanza são cidades bolivianas que possuem mais de um 
século de existência e desenvolveram a partir da produção da borracha e castanha. Os primeiros 
habitantes migraram do interior da Bolívia para trabalhar nos seringais próximos a fronteira. 
Naquela época tinham a esperança de que a ferrovia Madeira-Mamoré cruzasse o rio Mamoré 
para o escoamento da borracha produzida. No entanto o projeto ferroviário de ligação entre os 
dois países não foi concretizado a ferrovia permaneceu apenas em solo brasileiro. (SANTOS, 
2012, p. 6). 

4.  A Imigração do século XIX até os dias de hoje 

Desde o final do século XIX até o início do século XX houve uma grande imigração boliviana 
para as terras do atual estado de Rondônia. Esse evento estava intimamente ligado à exploração 
do látex. A forma de recrutamento de mão de obra indígena boliviana no Beni para o trabalho 
no seringal era semelhante às do Brasil, baseado no sistema de dívida, conhecido como o 
sistema de aviamento. Muitas vezes o recrutamento era realizado através da coerção física por 
parte de bolivianos que possuíam seringais no Brasil. (PELLEGRINO, 2003). 

Apesar do fim do ciclo da borracha a imigração continuou ocorrendo. A oferta de emprego era 
a mesma da sua terra natal. Porém, isso sempre foi um grande atrativo, uma vez que se recebe 
em Real, uma moeda de peso maior do que a boliviana. Algo extremamente vantajoso para 
imigrantes que na maioria das vezes não têm qualquer tipo de especialização, enquadrando-se 
no conjunto de mão de obra não especializada. 

A partir de 1970, os estados do Pará, Mato Grosso e Rondônia foram os que mais receberam 
imigrantes na Amazônia Legal, pois havia políticas públicas de incentivo a colonização e 
intensificação do uso do território. Mas novas áreas de atração foram surgindo principalmente 
entre 1991 e 2000. Já que apenas seis capitais possuíam média de crescimento populacional 
superior a 3%, sendo cinco delas na região amazônica: Manaus, Boa Vista, Rio Branco, Macapá 
e Palmas. (ROCHA, 2005). 

Nesse contexto a fronteira ganha destaque pela grande mobilidade populacional, significativa 
migração internacional entre países limítrofes, destacando-se principalmente o fluxo 
migratório da Bolívia, Peru, Colômbia e Paraguai. 

Como observa Aragón (2011), nessa região a migração internacional tende a se tornar o aspecto 
demográfico mais importante, juntamente com a globalização, o crescente desemprego e os 
problemas decorrentes como, por exemplo, a migração ilegal no Amazonas. 

De acordo com o Censo Demográfico de 2000, a Amazônia Legal possuía 29.741 pessoas não 
naturais do Brasil. A Bolívia destaca-se como o país que mais enviou imigrantes à Amazônia 
Legal (15,3% do total, 4.550 imigrantes), seguido por Peru (13,6%), Japão e Portugal (pouco 
mais de 10% cada). (JAKOB, 2011). 

Percebemos então no que tange a migração internacional na Amazônia Legal, que os bolivianos 
são o contingente populacional mais significativo. 
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E nesse contexto temos segundo o mesmo Censo, em relação ao quinquênio 1995-2000, que os 
imigrantes provenientes da Bolívia tendem a migrar para municípios próximos a sua fronteira, 
em Rondônia, no Acre e no Mato Grosso (JAKOB, 2011, p.103). 

Vamos aqui destacar algumas considerações pertinentes sobre esse imigrante boliviano, como 
faixa etária, sexo, renda, escolaridade e ocupação, usaremos os outros fluxos migratórios apenas 
a título de comparação. 

Começando com a faixa etária, segundo estimativas do Censo 2000, os imigrantes da Amazônia 
Legal, mais jovens são provenientes do Paraguai (15,1 anos de idade), seguidos pelos bolivianos 
(24,1 anos de idade), e os mais maduros são provenientes do Peru (29,5 anos). Em relação à 
composição dos imigrantes referente ao seu sexo, percebe-se que os da Bolívia do sexo feminino 
compreendem (51% de mulheres). (JAKOB, 2011, p.108-109) 

De acordo com o Censo de 2000, os imigrantes que possuíam um baixo nível de escolaridade 
eram de origem boliviana, 73% deles possuíam menos de 11 anos de estudo. A média de anos de 
estudo desses imigrantes foi de menos de 08 anos. (idem, p.110-111) 

 Os bolivianos são os imigrantes mais recentes com a menor renda média entre os imigrantes 
desses principais países, chegando a apenas 1,3 salário mínimo de média. (idem) 

Quanto à renda dos bolivianos, apontados como aqueles que recebiam menos, verifica-se que 
nenhum era empregado com carteira de trabalho assinada, embora 5% sejam empregadores, 
14% empregados domésticos e 23% trabalhavam por conta própria. (idem, p.112) 

4.1 Fatores motivadores da imigração 

Percebemos então que essa imigração é resultado de problemas socioeconômicos, enfrentado 
pelos vizinhos bolivianos, que se vêem obrigados a abandonar seu país de origem, numa 
tentativa de alcançar uma melhor qualidade de vida. Pois, acreditam que em seu país não terão 
qualquer sombra de perspectiva de avanço social. 

Estes imigrantes preferem receber em real, moeda de peso e valor maior do que a de seu país de 
origem, que corresponde a algo em torno de 3,25 BS para 1,00 R$ (cotação estimada no 
primeiro trimestre de 2015). Mas existe ainda um importante segmento de imigrantes 
bolivianos que são donos de lojas, relojoarias e comércio em geral. Estes estão inseridos na alta 
sociedade Guajará-Mirense como exemplo: Teresa Merino Chamma (professora aposentada e 
autora do livro: Guajará-Mirim: A pérola do Mamoré) que detém uma cadeira na Academia 
Guajará-Mirense de letras (AGL) e o proprietário da frota de embarcações que faz o transporte 
fluvial para a margem boliviana, o comerciante Oscar Milan Franco. 

4 .  2  Olhar da autoridade boliviana sobre o fenômeno da imigração 

Tendo como fontes o Censo Populacional de 2011 (IBGE, 2011), pude então me deparar com os 
seguintes dados da presença boliviana no lado brasileiro da fronteira, segundo este Censo a 
referida cidade possui aproximadamente uma população de 42.000 habitantes. Dados do 
Consulado Boliviano de Guajará-Mirim evidenciam que residem no município 568 indivíduos 
com idade entre 18 e 70 anos e 1332 indivíduos com idade entre zero e 18 anos. Desse total, 
8,11% se encontram em situação regularizada e possuem documentação que legaliza sua 
permanência em solo brasileiro. O restante, ampla maioria (mais de 91%) permanecem na 
ilegalidade e se encontram sujeitos, às mais duras condições e adversidades.   

De acordo com um documento do Consulado Boliviano de 25 de Junho de 2013, em relação à 
migração, acordos bilaterais e o MERCOSUL, são esclarecidas algumas questões por parte do 
Embaixador de La Paz Rubén Alberto Gamarra, Viceministro de Gestión Institucional y 
Consular. 
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A primeira delas questiona o seguinte, apesar de toda política de migração e acordos do 
MERCOSUL, por que a quantidade de imigrantes clandestinos é tão grande?  

Segundo o Cônsul Iván Wilfredo Villa Bernal: apesar da toda política de migração e acordos 
diplomáticos, a dificuldade de regularizá-los está no fato de não terem documentos bolivianos, 
nem certificado de nascimento ou carteira de identidade, algo que fica mais difícil de adquirir 
quando adultos. 

Outro questionamento é sobre o motivo de permanência, apesar da falta desses documentos em 
território brasileiro.  

De acordo com o Cônsul Villa Bernal, eles continuam por que desejam regularizar sua situação, 
adquirir trabalho digno, manter economicamente suas famílias e conseguirem benefícios 
sociais do governo brasileiro. 

4 .  3  Características do Imigrante 

Portanto podemos concluir que o perfil do imigrante boliviano de acordo com os dados de 
Aragón (2011) e do Consulado é de jovens na faixa de 24 anos de idade, do sexo feminino 
(lembrando que essa maioria é relativa, de 51%), possui menos de 11 anos de estudo, sendo a 
média de escolaridade em torno de 08 anos, tem como renda menos de dois salários mínimos, 
trabalha sem carteira assinada e por conta própria. 

4 .5  Situações de regularização e  irregularidade dos imigrantes 

Quanto às dificuldades legais para ingressar no Brasil, o Cônsul esclarece que lhes faltam os 
documentos exigidos, algo que demonstre sua situação econômica e fonte de renda, falta de 
documentação referente a antecedentes criminais e judiciais. 

De acordo com um documento feito pela Delegacia da Polícia Federal, o Delegado Julio Mitsuo 
Fujiki, responde da seguinte maneira ao Cônsul: 

“Em atendimento ao ofício nº 140/2013 – CB informou a Vossa Senhoria, que ficamos 
impossibilitados de fornecermos a quantidade de cidadãos bolivianos residentes neste país e 
sim os que ingressaram com alguns procedimentos de regularização nesta descentralizada, 
sendo de 461 estrangeiros, de 2012 até o mês de maio/2013. 

Não temos como informar a quantidade daqueles que completarão a maioridade, pois, todos os 
procedimentos são encaminhados ao setor do DICRE/DPF/BRASILIA/DF”. 

Ou seja, a falta de documentos de identificação pode ser tida como a grande causa da 
irregularidade dos imigrantes para a justiça nacional, pois os impossibilita de serem registrados 
legalmente em território brasileiro. 

5.  Permanência e adaptação: Trabalho e renda 

Sobre a condição Sócioeconômica destes imigrantes, o Cônsul narra que estes carecem de 
emprego na Bolívia, onde muitos trabalhavam na agricultura, e que ao chegar a Guajará-Mirim, 
continuam na mesma situação sócioeconômica, mas recebendo melhor, tendo uma fonte de 
renda em torno de 300,00 a 500,00 Reais. 

Quanto à questão sobre em que setores costumam trabalhar, o documento esclarece que estes 
optam pelo mesmo ramo que trabalhavam na Bolívia, pelo fato de possuírem experiência, ou 
seja, serralheria, agricultura, pescaria, carpintaria, serviços domésticos e no comércio. 

Para finalizar o embaixador Alberto Gamarra, questiona o que poderia ser feito para evitar a 
imigração. E obtêm como resposta a geração de empregos na Bolívia, políticas que visem ajudá-
los a obter documentação para permanecerem em seu próprio país. 
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6. Percepção do residente em relação ao imigrante 

De acordo com Silva (2008) a comunicação diária entre bolivianos e brasileiros constrói 
coletivamente valores favoráveis a um modo de vida que não anula as diferenças e diversidades, 
mas que estreitam os laços de amizade e proximidade e que são aceitos por todos, mantendo-se 
assim um estado de convivência tranquila. 

7.  Papel do imigrante na estrutura social  local 

É comum, nos finais de semanas e em datas comemorativas uma imensidão de bolivianos 
atravessarem o rio Mamoré para passarem essas datas no lado brasileiro com seus familiares e 
nestes momentos festivos ou não, costuma-se fazer verdadeiros cerimoniais. 

É uma região de constante troca, uma permuta de pessoas, economia (destaque aqui para a 
ALCGM: Área de Livre Comércio de Guajará-Mirim e a Zona Franca de Guayaramerín) de 
cultura, de vivências, de concepções de mundo, de realidade, onde são criadas redes sociais, 
redes estas nos locais de destino, que ajudam a integração do migrante a uma nova cultura sem 
que ele seja assimilado totalmente e perca sua identidade (SANTOS, 2012).  

Proporcionando um imenso intercâmbio cultural, quanto às comidas, bebidas e costumes. É 
normal ver brasileiros com hábitos de comer saltenhas, cunhapé, massaco e bebendo chichas e 
mocochinchis, como também o inverso acontece com bolivianos adquirindo hábitos e costumes 
brasileiros. 

Considerações finais 

Segundo Oliveira (2007) as cidades fronteiriças são pontos estratégicos de afirmação da 
soberania nacional, estas cidades dificilmente podem ser vistas dentro de uma perspectiva 
apenas nacional ou interna, pois elas constituem, via de regra um lugar de convergência de 
redes e relações, as cidades gêmeas rompem com as delimitações fronteiriças oficiais fundadas 
na soberania nacional. 

É nesse contexto que se pretendeu analisar a imigração de parcelas da população boliviana 
residente na região fronteiriça de Rondônia, especificamente Gayaramerín/Guajará-Mirim, 
suas contribuições das mais diversas a nível regional e os motivos de sua permanência em outro 
país. 

 Entretanto malgrado a importância das relações entre bolivianos e brasileiros na fronteira, a 
academia tem produzido muito pouco referente a esta questão, mesmo sabendo-se da 
importância que a migração boliviana tem para a Geografia Regional. É nesse sentido que o 
presente projeto de pesquisa procurou singelamente abordar e superar este déficit de produção, 
incentivando o interesse por este assunto na região Amazônica. 
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Apresentando os impactos das crises econômicas sob o olhar 
da literatura contemporânea 

Mislene de OLIVEIRA179 
Thiago Martins PRADO180 

Os estudos pertencentes ao simpósio Crise econômica mundial e respostas da literatura 
contemporânea mapeiam tanto os quadros das crises por meio da fala contemporânea da 
literatura, como também pelo uso da arte literária dentro do próprio discurso da área 
econômica. Por um lado, por meio da literatura, diversas cenas que ilustram as crises 
econômicas podem ser repensadas em variados níveis de análises que ultrapassam a 
metodologia dos analistas de mercado – a peculiaridade da estética literária redimensiona o 
tempo da crise e faz repensar os efeitos da economia numa esfera múltipla e microcósmica. Por 
outro lado, a linguagem dos economistas jamais se isenta de algum artifício literário para dotar 
o seu discurso de certo impacto e autoridade representativos. 

O primeiro texto apresentado nesse simpósio, Sujeitos de inadequação no livro Baque, de Fábio 
Weintraub, de Mislene de Oliveira, problematiza a relação do sujeito contemporâneo com o seu 
espaço. Os personagens presentes nos poemas de Weintraub representam aqueles que vivem à 
margem dos centros urbanos, pois estão condicionados a espaços cuja instituição descende de 
uma época pós-moderna, marcada pelo processo de globalização e pela ideologia consumista, 
que criam sujeitos de inadequação. O enfoque dado nessa análise é de cunho sociológico e 
antropológico, indicando a relação da poesia de Fabio Weintraub com a vida social 
contemporânea. Desse modo, foram considerados relevantes e pertinentes os estudos do 
antropólogo Marc Augé e do sociólogo Zygmunt Bauman. A partir de Augé, do livro Não 
lugares: introdução a uma antropologia da supermodernidade (2012) destacou-se a ideia de “não 
lugar”, espaço do efêmero e de compromissos temporários. Sob o viés de Bauman, noções de 
espaços da cidade contemporânea que se encontra no livro Modernidade Líquida (2001) foram 
igualmente utilizadas como instrumentos de análise para os poemas de Weintraub. Ao 
apresentar quatro categorias de espaço, “Lugares êmicos, lugares fágicos, não-lugares, espaços 
vazios”, o sociólogo Bauman explica que o primeiro diz respeito a expelir, ou “vomitar” aqueles 
irreversivelmente impróprios, segregando os espaços. O segundo, a “ingerir” ou “devorar” 
certas particularidades dos sujeitos de forma a apagar a diferença do outro. Sobre o conceito de 
“não lugares”, Bauman reporta a Georges Benko, que segue Marc Augé: espaços que só devem 
ser atravessados. E, por fim, os “espaços vazios”, aqueles que estão fora do grande centro, 
portanto, desconsiderados, e correspondem aos espaços de miséria e escassez. Em razão disso, 
vê-se, em Fabio Weintraub, uma poesia construída a partir de fragmentos, de resíduos, que leva 
em questão uma das situações da poesia contemporânea.     

O segundo texto, de Thiago Martins Prado, pode ser dividido em duas perspectivas: a primeira 
estabelece um diálogo entre a obra Maldita, de Chuck Palahniuk, narrativa literária capaz de 
esboçar os quadros da recente crise econômica mundial; a segunda perspectiva estuda a 
interferência dos recursos literários (figuras de linguagem) na realização do discurso 
econômico contemporâneo sobre a crise. O estudo As narrativas sobre a crise econômica 
mundial e a Madlântida de Palahniuk afirma que, a partir da recente crise econômica mundial, 
publicações como as de Hyman Minsky e de Nassim Nicholas Taleb serviram de contrapontos 
para questionar as certezas e as evoluções do mercado, assim como os ritmos de produção 
advindos da macroeconomia e da microeconomia. De forma paralela, o pesquisador Thiago 
Martins Prado, no âmbito da literatura contemporânea, analisa a alegoria da Madlântida, criada 
por Chuck Palahniuk, como uma chave literária para compreender as anomalias do consumo e 
os destinos exploratórios que a atual forma de pensar o mercado engendra os cidadãos. 
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O simpósio propôs-se a captar diálogos entre a literatura e a recente crise econômica mundial: 
seja de forma a prenunciá-la, ambientá-la ou explicá-la. Discussões foram travadas que 
colocaram em relevância crítica à cultura midiática da inação, ao regime semiescravo 
sustentado por multinacionais, à retroalimentação da política de débito econômico-social 
disfarçada em alargamento de crédito para as minorias, ao preenchimento de parâmetros de 
justiça por meio da ordem do consumo e ao estímulo de tensões em meio à absorção ostensiva 
de grupos culturais pelo modelo econômico hegemônico. Os pesquisadores comentaram a 
condução do mundo corporativo no agenciamento de valores contemporâneos, o 
agigantamento do débito socioeconômico das nações pelo sistema do mercado bancário de 
reserva fracionada, a radicalidade como instrumento necessário para o enfrentamento político, 
os espaços de marginalidade para os que não se adéquam à lógica do consumo, etc.  
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Sujeitos de inadequação no livro Baque ,  de Fabio Weintraub 

Mislene de OLIVEIRA181 

1. O espaço contemporâneo: uma breve introdução  

A produção literária brasileira tem recentemente sido testemunha direta dos espaços citadinos, 
afirma a pesquisadora Flora Süssekind no ensaio intitulado Desterritorialização e forma 
literária – Literatura Brasileira Contemporânea e experiência urbana (2002). Ao iniciar o texto, 
Süssekind (2002, p.1) faz a seguinte afirmação: “É predominantemente urbana a imaginação 
literária brasileira nas últimas décadas”. Segundo a estudiosa, o fato relaciona-se à mudança 
espacial da população nos derradeiros anos: apenas 30% se concentrava no campo, provocando 
na literatura uma reconfiguração artística com base no deslocamento rural para o urbano 
(SÜSSEKIND, 2002, p. 11). Ou seja, a cidade passou a compor o cerne da temática literária, 
uma vez que o espaço mantém forte relação com as experiências humanas. Com essa mudança 
de direção temática, os debates que envolviam a dicotomia campo / cidade que tomou grande 
proporção no começo do século XIX, se tornaram menos acentuados. Aconteceu nesse 
momento o que Flora Süssekind (2002, p.1) chamou de “uma reconfiguração artística das 
tensões entre localismo e cosmopolitismo, rural e urbano”, com a predominância de um dos 
lados, a dicotomia perdia o sentido. O poeta Ferreira Gullar bem salientou que diferente dos 
poetas como Homero que era guiado pela mitologia grega, ou Dante que se guiava na realidade 
pela visão teológica católica, o poeta contemporâneo “caminha no chão de asfalto da cidade e 
tenta transformar em canto a matéria vulgar do cotidiano” (GULLAR, 1989, p. 13). O poeta 
contemporâneo continua o autor, tem uma maneira diferente de se relacionar com a realidade. 
A forma é mais direta, diferente daqueles que tinham antes uma força mediadora para 
interpretá-la. Sem mitos, sem deuses o homem fez de si mesmo o centro mediador.  

Nesse sentido, o que a crítica brasileira detecta como traço recorrente na poesia de Fabio 
Weintraub, nas palavras do crítico literário Manuel da Costa Pinto (2005, p. 75), é “a crítica da 
realidade social brasileira e a atitude de dar voz ao outro”, portanto, vê-se nesse poeta, essa 
inclinação ao social que reverbera o sistema econômico, lembrando que esse “outro” citado pelo 
crítico é exatamente aqueles sem vozes, marginalizados pela sociedade capitalista. Embora sua 
poesia não se preste exclusivamente a ilustrar a situação econômica, ela pode ser posicionada 
dentro dessa perspectiva, uma vez que, apoia seu discurso poético nessa proposta.      

Assim, estudar a recorrência da visada sociológica contemporânea na poesia de Weintraub 
requer, como destacado, levar em consideração sua atitude de emprestar a voz ao outro, que se 
junta ao que no ensaio “Poéticas do olhar na contemporaneidade”, do livro Ensaios sobre poesia 
e contemporaneidade (2011), a estudiosa Célia Pedrosa (2011, p. 142) evidencia como um ato de 
restituição que Weintraub faz do “poeta como caminhante, de olhar ainda caleidoscópico mas 
agora já cansado da vida e da cidade modernas, transmudado o flâneur dândi em mendigo e 
pária da noite [...]”. Em referência ao postulado do poeta e crítico francês Charles Baudelaire, 
sobre o flâneur, Pedrosa diz que Fabio Weintraub também realiza um passear pela cidade 
contemporânea de modo a observá-la e pensá-la, mas empresta a voz de sua poesia a esse outro 
observador que, na margem, padece sua existência. 

2.  Aportes teóricos e análise da poesia de Fabio Weintraub 

O antropólogo francês Marc Augé, em seu estudo sobre o espaço contemporâneo do livro Não 
lugares – Introdução a uma antropologia da supermodernidade (2012), cunhou o termo 
supermodernidade – que se engloba no contemporâneo, mas não em sua totalidade – para dizer 
sobre as novas imbricações que os cidadãos têm com o seu espaço. A supermodernidade, 
caracterizada pelas três figuras de excesso: “a superabundância factual, a superabundância 
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espacial e a individualização das referências” (AUGÉ, 2012, p. 100), é produtora do não lugar, 
termo que se especificará adiante.  

No capítulo homônimo, Augé (2012, p. 71) começa por aludir à visão de Jean Starobinski sobre 
o que constituía a natureza da modernidade: “presença do passado no presente que o ultrapassa 
e o reivindica”. Para tal afirmação, Starobinski destaca o primeiro poema, “Paisagem”, da seção 
“Quadro parisiense”, poema que Charles Baudelaire integra no livro Flores do mal (1857), do 
qual, Augé destaca apenas a 1ª estrofe, como também se fará a seguir: “[...] a oficina que canta e 
tagarela; / as chaminés, os campanários, esses mastros da cidade / E os grandes céus que levam a 
sonhar com a eternidade”. Nessa cena, estão incrustados os “lugares e ritmos antigos” ao 
mesmo tempo em que está a consciência do poeta de seu presente sobre esses traços arcaicos. 
Esses traços, portanto, não foram apagados da modernidade, mas colocados em segundo plano. 
Mas a observação do poeta descrita no poema é realizada sob certa distância da cidade, que o 
permite engendrar duas forças ambivalentes: “A perda do sujeito na multidão – ou, ao 
contrário, o poder absoluto, reivindicado pela consciência individual” (AUGÉ, 2012, p. 85). 
Essa consciência individual é um tipo de solidão moderna.  

Em linhas gerais, a supermodernidade impõe “às consciências individuais, novíssimas 
experiências e vivências de solidão, diretamente ligadas ao surgimento e à proliferação de não 
lugares” (AUGÉ, 2012, p. 86). É nesse sentido que o não lugar é designado por dois traços, são 
“espaços constituídos em relação a certos fins (transporte, trânsito, comércio, lazer) e a relação 
que os indivíduos mantêm com esses espaços” (AUGÉ, 2012, p. 87). Se essa relação só diz 
respeito ao propósito que ali se busca, então o que resta é uma “tensão solitária” (AUGÉ, 2012, 
p. 87). Porque o que se vê agora são interações com palavras, textos que emergem desses 
espaços. Essas informações textuais formam imagens que deixam satisfeitos seus habitantes em 
prejuízo da interação interpessoal.  

Nesse sentido, diz o antropólogo: “Se um lugar pode se definir como identitário, relacional e 
histórico, um espaço que não pode se definir nem como identitário, nem como relacional, nem 
como histórico definirá um não lugar” (AUGÉ, 2012, p. 73). Esses lugares não incorporam os 
lugares antigos e acabam permanecendo como memória. Se o histórico do lugar não se 
relaciona mais com os habitantes, o presente é a todo momento evidenciado como o único 
espaço/tempo para a existência. Essa nova forma de organização exige um novo olhar, pois 
agora se está diante de espaços:  

[...] onde se multiplicam, em modalidades luxuosas ou desumanas, os pontos de trânsito e as 
ocupações provisórias (as cadeias de hotéis e os terrenos invadidos, os clubes de férias, os 
acampamentos de refugiados, as favelas destinadas aos desempregados ou à perenidade que 
apodrece), onde se desenvolve uma rede cerrada de meios de transporte que são também 
espaços habitados, onde o frequantador das grandes superfícies, das máquinas automáticas e dos 
cartões de crédito renovado com os gestos do comercio em “surdina”, um mundo assim 
prometido à individualidade solitária, à passagem, ao provisório e ao efêmero [...] (AUGÉ, 2012, 
p. 74). 

O que dizer então dessa organização sociológica que se sustenta pelas relações provisórias? A 
noção de identidade passará, em consequência, por alterações.  

A seguir, um poema do livro Baque em que podemos testemunhar como a poesia lê o seu 
tempo atual, em que a questão da identidade precisa ser pensada sob um outro viés, no caso do 
poeta Fabio Weintraub:  

QUANDO O AMOR RECUPERA A VISÃO 

Tão logo alguém se aproxima 

joga-se no chão 
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finge ter sido espancado 

roubado até o último vintém 

 

Se o ajudam a erguer-se 

abraça a alma caridosa 

esvaziando-lhe a bolsa 

 

O maligno o arrasta 

através do fogo 

através do vau e do redemunho 

do lamaçal e do charco 

põe facas em seu travesseiro 

ratoeiras em sua sopa 

 

Ele também 

não faz por menos: 

bebe pinga com o cachorro 

joga dados viciados 

cede o corpo a proxenetas 

 

É fustigado nos albergues 

nos hospitais públicos 

e posto na rua a pontapés 

quando o amor recupera a visão (WEINTRAUB, 2007, p. 11-12) 

O primeiro poema do livro Baque nos conduz a um caminho de leitura: tudo o que se passa 
acontece depois que o amor recupera a visão. Nesse sentido, poder-se-ia supor por um 
provérbio muito comum, “o amor é cego”. O amor ainda é ligado a essa condição 
transcendental, que ocupa as vias da idealização. Por isso, muitas vezes é oposto à realidade 
visível que nem sempre é perfeita. Na recuperação visual do amor, ocorre uma entrada abrupta 
para as cenas do real, um baque, um choque, que retrata a situação da parcela mais sofredora da 
sociedade. E o amor como fonte de desejo perfeito e idealizado fica apenas no título do poema.  
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Ao evidenciar a situação que sofre sequelas do real, o poeta realiza sua escrita pondo em cheque 
a identidade dessas pessoas: elas são tidas como outras, marginalizadas, detidas em ocupações 
provisórias, não pertencentes à massa consumista elitizada, portanto, é como se não fossem 
cidadãs (considerando os direitos dessas pessoas), são destituídas de identidade. Estar fora do 
que propõe a globalização é portar-se como estranho no mundo, como estar deslocado. Vimos 
que o “personagem” do poema encara a realidade de forma dramática: finge, teatraliza e mente. 
Comove as pessoas para delas se aproveitar. Essa forma de rebeldia parece descaracterizar o 
sujeito ante o que se espera do cidadão moral e ético. É como se estivesse ausente da condição 
civil, portanto, inexistente. E depois de sofrer toda sorte de tortura, a voz poética afirma ter ele a 
merecido: “bebe pinga com o cachorro/ joga dados viciados/ cede o corpo a proxenetas”. E 
ainda: “é açoitado nos albergues/ e hospitais públicos/ sendo expulso a pontapés”. Essa imagem 
síntese e hiperbolizada refere-se à condição de quem precisa encarar o real (“quando o amor 
recupera a visão”), mas o real de quem não vive as regalias oferecidas pelo capitalismo.  

Nesse sentido, o sociólogo Zygmunt Bauman também delineia os espaços da cidade 
contemporânea, que se encontra no segundo tópico do capítulo três, “Tempo/Espaço”, do livro 
Modernidade Líquida (2001). Na seção intitulada de “Lugares êmicos, lugares fágicos, não-
lugares, espaços vazios”, Bauman (2001, p. 118) afirma que o antropólogo Claude Lévi-Strauss 
enfatiza em seu livro Tristes trópicos (1996), apenas duas estratégias e que na história humana 
“a necessidade de enfrentar a alteridade dos outros fez surgir: uma antropômica,  e a outra, 
antropofágica”. O sociólogo explica que a primeira estratégia diz respeito a expelir, ou 
“vomitar”, aqueles irreversivelmente impróprios. Se tratando de formas modernizadas, essa 
estratégia se realiza com a “separação espacial, os guetos urbanos, o acesso seletivo a espaços e o 
impedimento seletivo a seu uso” (BAUMAN, 2001, p. 118). A segunda estratégia diz respeito a 
“ingerir” ou “devorar” “corpos e espíritos” (BAUMAN, 2001, p. 118) de forma a tornarem-se 
idênticos. Na contemporaneidade, a estratégia “fágica” ganhou novas formas: “cruzadas 
culturais, guerras declaradas contra costumes locais, contra calendários, cultos, dialetos e 
outros ‘preconceitos’ e ‘superstições’” (BAUMAN, 2001, p. 118).  

A estratégia antropômica e antropofágica estão figuradas no livro Baque, quando Weintraub 
trata dos que foram “expulsos” da civilidade. Certos personagens são destituídos de sua 
singularidade cultural, religiosa ou social para compor a massa dos excomungados. Bauman 
ainda acrescenta a essas ideias, a noção de “não lugares”, usada por Georges Benko, seguindo 
Marc Augé, como já dito aqui. O sociólogo diz que esse tipo de lugar coincide em certos pontos 
com a primeira categoria que ressaltou, são espaços públicos, mas não-civis, espaços que só 
devem ser atravessados. Isso inclui “aeroportos, auto-estradas, anônimos quartos de hotel, 
transporte público” (BAUMAN, 2001, p. 120).  

As diferenças podem, então, ser expulsas, deglutidas, segregadas, e também há aqueles lugares 
onde as diferenças ficam despercebidas. É o que Bauman chama de “espaços vazios”, termo 
proposto por Jerzy Kociatkiewicz e Monika Kostera. Para Bauman (2001, p. 120): “os espaços 
vazios são lugares a que não se atribui significado. Não precisam ser delimitados fïsicamente 
por cercas ou barreiras [...]”. Os espaços vazios são aqueles que sobram dos projetos 
arquitetônicos, de importância, estão fora do grande centro, e poderiam corresponder às 
“fileiras de barracos pobres, decadentes e esquecidos, cheios de pessoas rudes e evidentemente 
desocupadas e crianças sujas vestindo farrapos” (BAUMAN, 2001, p. 120). Esse espaço é 
desconsiderado pelos que vivem no grande centro, tornando-os espaços vazios. É justamente 
fora do percurso “autêntico” que ele também curvará sua poesia para prestar ouvido ao outro, 
como veremos a seguir:  

A IMPRECADORA 

 

Sou puta, sim, puta e antissocial 
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mas chupo o dedo sem unha 

com boca de pelúcia 

 

Podem vir, que venham 

todos os síndicos e o padre viado 

fabricante de mendigos 

o importador de anões 

 

Podem vir a negranhada 

os homens-fêmeas 

a indiarada os baianos 

judeus nordestinos 

o lixo a bosta o esgoto 

 

Passaram antraz na minha boca 

na minha gengiva 

torturaram meu rosto 

minha arcada dentária 

seios nádegas olhos nariz 

queixo pescoço garganta 

cérebro ânus vagina 

comeram toda a carne do meu corpo 

vodu na boca lábios gengiva 

 

Enfia o farol na buceta 

da puta-mãe de vocês 

no cu da puta-vaca 

da tua mãe-esgoto 
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Sou eu aqui 

dormindo na rua 

saia verde camisa preta 

Todos precisam de mim (WEINTRAUB, 2007, p. 20-21) 

Com um poema que carrega em si as palavras chulas da rua, emprestadas a uma mulher que 
afirma ceder o corpo ao sexo casual e promíscuo: “Sou puta, sim, puta e antissocial”, o poeta 
escolhe como cenário o lugar dos “impróprios”, um lugar sem espaço, um lugar não assumido 
pelos grandes centros urbanos. Observa-se também no poema a ideologia preconceituosa 
contra certos grupos sociais, cujo sujeito poético faz reverberar em sua fala: “Podem vir, que 
venham/ todos os síndicos e o padre viado/ fabricante de mendigos/ o importador de anões / 
Podem vir a negranhada / os homens-fêmeas / a indiarada os baianos / judeus nordestinos / o 
lixo a bosta o esgoto”. Todas as classes historicamente discriminadas se inscrevem na fala da 
“puta e antissocial”, como se ela própria, também como parte de uma das classes discriminadas, 
evidenciasse o preconceito que separam essas classes de uma categoria social idealizada, e ao 
mesmo tempo tentasse apagar as singularidades dessas parcelas com a agressividade de seu 
próprio preconceito. Note que, no último verso da estrofe destacada, a voz poética iguala a 
todos ao citar “o lixo a bosta o esgoto”, palavras de conotação pejorativa que inferiorizam 
aqueles citados quando pronunciadas no mesmo tom que os versos anteriores. “O lixo a bosta o 
esgoto” são palavras desagradáveis que projetam o sentido para o ínfimo, aquilo que precisa ser 
eliminado da boa prática e convivência social porque são restos fétidos, repulsivos e infectos.  

Na última estrofe, a imprecadora, roga a atenção para si: “Sou eu aqui/ dormindo na rua/ saia 
verde camisa preta/ Todos precisam de mim”. Essa afirmação de si mesma, de seu lugar sugere 
no plano do poema uma pretensão para que virem o rosto para o outro lado, o lado em que está 
a “puta e antissocial”. O “aqui” de onde ela fala se torna como o “lá” de quem lê o poema, ou 
como um “lá” que marca a separação espacial dessa parcela marginalizada, evidenciada nesse 
momento do poema. O verso “Todos precisam de mim”, acentua ainda mais, com amarga 
ironia, a dispensabilidade da imprecadora. O poema a seguir simula essa mesma condição:  

VERDADE 

Esta dor é aguda 

piora com o calor 

a luz os movimentos 

 

Da primeira vez 

era gastura de lágrimas 

uma chuva muito quente 

 

Peço uma ajuda porque 

preciso morar na pensão 

pra cozinhar arroz 
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feijão ovo salsicha 

e não beber 

água quente da torneira  

 

Já trabalhei em lotérica 

supermercado lanchonete 

fui faxineiro 

ajudante de pintor 

vendi picolé vendi pão 

 

Cada esquina cada noite 

o diabo me segue com voz de mel 

se a dor vem 

fico frouxo 

entrego o corpo 

(na rua é mais perigoso) 

 

Por isso peço 

a sua ajuda: 

eu falo a verdade (WENTRAUB, 2007, p. 16-17) 

Nesse poema vê-se que a voz que emerge é a desse outro da rua, uma voz emprestada à poesia. É 
a voz de quem carrega uma verdade, no caso específico, é a verdade de um desabrigado que 
mendiga por ajuda. Ele revela sua frágil condição que se assemelha a um discurso publicitário, 
como se na rua, no mundo mercadológico capitalista, a concorrência fosse grande e merecesse 
bons investimentos de propaganda. E a verdade é o principal atrativo para que se logre a ajuda. 
A estrofe a seguir, sugere essa intenção, quando o sujeito poético declara seus ofícios passados: 
“Já trabalhei em lotérica/ supermercado lanchonete/ fui faxineiro/ ajudante de pintor/ vendi 
picolé vendi pão”. Sem dizer de sua intenção primeira, essa afirmação parece ser um argumento 
contra a ideia pré-concebida de que os moradores de rua se prestam unicamente a “pedir 
esmolas” sem se preocuparem em obter sustento através de uma ocupação empregatícia. Mas o 
sujeito poético insiste: “eu falo a verdade”.  

É interessante notar que a poesia acompanha, na forma, a fala desse morador de rua: sem 
vírgula que separe as orações, demonstra um certo correr da fala como também simula a 
precariedade da condição descrita. E, assim, ocorre uma reflexão sobre a condição social dos 
indivíduos excluídos da sociedade, sem contudo, exaltar um tom de protesto puramente social e 
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político. Vemos um trabalhar da própria questão da função da poesia contemporânea, que se 
desligando do sublime, desloca-se também à margem para proceder fora do grande sistema.  

No poema que se seguirá, “Já foi capa da playboy”, o sujeito que “narra”  conta sobre uma 
mulher que já foi capa de uma revista de teor sexual e isso pode significar ganho de grande 
quantidade de dinheiro, momento de glamour e fama. Mas a situação mudou. Agora ela habita 
um espaço onde “caminha anônima”, “sempre com a mesma roupa” e “cabeça baixa”.   

Nas poucas vezes 

em que sai de casa 

caminha anônima 

pelas ruas da Lagoa 

 

Sempre com a mesma roupa 

a cabeça baixa 

 

Não paga o condomínio 

vive sem gás 

água, telefone 

 

Agora só usa a sala e o banheiro 

Os outros cômodos do apartamento 

foram trancados  

 

Jogou o interfone no lixo 

não atende à campainha 

e ninguém se lembra 

da última visita que recebeu 

 

À noite se manda 

para a rodoviária 

o aeroporto 

volta de táxi 
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dá calote 

 

Desfruta a caminho do escuro 

da companhia exata 

de um comprimido azul (WEINTRAUB, 2007, p. 32) 

Essa abrupta mudança de condição financeira é comum em nosso tempo presente: “Não paga o 
condomínio/ vive sem gás/ água, telefone”. São marcas da instabilidade que permeia nossa 
sociedade. Toda essa cena é captada pelo olhar do flâneur que observa os movimentos da rua e 
diz sobre seu presente: além dos progressos, segue o roteiro dos situados à margem, dos 
“caminhantes anônimos”. Eles também permeiam os espaços citados no poema: rodoviária e 
aeroporto, onde pessoas desconhecidas se encontram a todo instante sem afinal encontrar-se. 
Esse tipo de interação sempre aconteceu, é própria desses lugares, mas o que acontece hoje é 
que esses modos de convivência reverberaram ao ponto de se tornarem maioria.  

Desse modo, pode-se pensar sob a ótica de Marc Augé e Zygmunt Bauman os espaços que 
decorrem na poesia de Fabio Weintraub. É possível detectar, portanto, um “não lugar”, que é o 
espaço da rua, em que o sujeito poético observa a efemeridade do mundo. Em contraponto ao 
“não lugar”, está os espaços vazios, aqueles situados fora da margem, pois, se por um lado, 
temos os grandes espaços frequentados sem a fabricação de experiência e consolidação de 
identidades, por outro, temos os lugares excluídos dessa perspectiva central, mas que também 
alteram a identidade dos sujeitos que ali habitam, como os espaços resíduos, espaços de sobras. 
Fabio Weintraub, desse modo, constrói sua poética nos limites da margem para problematizar a 
questão do centro. Todos esses traços, então, revelam a inadequação do sujeito contemporâneo 
aos novos lugares que surgiram.  
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As narrativas sobre a crise econômica mundial e a Madlântida 
de Palahniuk 

Thiago Martins PRADO182 

Quadro 1:  As alegorias da Madlântida e do rudismo, de Palahniuk  

No romance Maldita, Chuck Palahniuk continua o relato sobre a saga da protagonista 
Madison, iniciada em Condenada, e sobre a vida pós-morte dessa adolescente paralelo às 
críticas ao modelo consumista estadunidense, que compõem uma constante nas obras desse 
escritor. Embora, à primeira vista, o romance Maldita pareça ser uma sátira à doutrinação 
religiosa em tempos contemporâneos, as imagens e os recursos realizados por Palahniuk 
conservam a sua atitude contestatória à política econômica que impera nos Estados Unidos. 
Como ilustração, a alegoria da Madlântida, símbolo maior do consumo e do desperdício no 
romance, traduz-se numa grande ilha de plástico, fraldas, caixas de suco e outros resíduos 
despejados e reunidos como lixo escoado no redemoinho do Pacífico Norte. Em Maldita, 
Madlântida é tida como a Atlântida perdida e reencontrada no mundo contemporâneo. A ilha 
de poliestireno areado e polímeros colados, como uma ilusão salvífica, redentora, é elogiada por 
ser um território capaz de resolver muitas deficiências da contemporaneidade: a) é a tarefa de 
reciclagem mais bem sucedida do mundo atual (tornando consumo o pós-consumo); b) como 
uma balsa flutuante, com uma área do dobro do Texas, que sobe conforme o volume das águas, 
é um território com maior capacidade de sobreviver às alterações climáticas globais; c) parece 
ser a solução para a recriação dos habitats definhantes dos ursos polares; e d) por ser uma área 
de expurgos internacionais, não se abate sobre ela a onerosa carga de impostos. Por meio da 
Madlântida, a ironia de Palahniuk reside em transformar o centro do problema em solução.  

Muito ao contrário do pensamento de salvação ou de melhoria da sociedade por meio do 
consumo183, para a perspectiva irônica do autor norte-americano em suas obras, a prática 
exacerbada do consumismo eleva o desperdício e o gigantesco lixo mundial, acelera o ritmo de 
produção industrial afetando as condições climáticas do planeta, reduz a capacidade dos 
biossistemas não adaptados à velocidade e às exigências dos mercados e aprisiona os indivíduos 
na exponencialização da dívida. Em parte, o agigantamento da dívida pode ser explicado pela 
emissão de mais crédito, mais depreciação da moeda, mais inflação e mais juros impagáveis 
advindos do mercado bancário fracionado – o que, funciona como um ciclo vicioso e 
realimenta a gama de impostos para arcar com o próprio custo inflacionário do aumento dos 
empréstimos a sustentar a lógica do consumo. De acordo com o romance Maldita, os eventos 
cotidianos do consumo prenunciam uma catástrofe: “o ordinário cresce para se tornar uma 
abominação” (PALAHNIUK, 2014, p.193). Nessa narrativa, quando Madlântida, apoiada por 
líderes de grandes corporações multinacionais, choca-se na costa da América do Norte, tal 
acontecimento resultará no apocalipse (PALAHNIUK, 2014, p.338). Alegoricamente, 
Palahniuk aponta como a economia estadunidense, baseada no elevado consumismo e no 
crescimento e na negociação da dívida, ao servir de modelo para diversas nações, pode induzir a 
um efeito pipoca184 no resto do mundo quando atingida pelo antevisto colapso nas finanças. 

Estão muito próximas das análises de Zygmunt Bauman tais considerações de Chuck Palahniuk 
sobre a vulnerabilidade econômica que o incentivo ao consumismo acarreta ao mundo pela 
aceitação do modelo de economia estadunidense vista como bem sucedida. Bauman (2008, 
p.104-105), no livro Vida para consumo, descreve a forma incentivada de vivência da economia 
estadunidense, eivada de dívidas e com parca ou nenhuma poupança, sempre associada ao 
estímulo pela liberação de empréstimos – tanto na esfera da vida privada como no da política 
de Estado. O sociólogo reconhece, no padrão de gasto de capital dos Estados Unidos, um elogio 
à dívida por meio da manutenção do aquecimento da prática consumista. Bauman alerta que os 
empréstimos contraídos pelos Estados Unidos, assim como também os realizados por meio de 
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seus cidadãos, mais estão destinados a financiar o consumo que a estimular investimentos. Em 
decorrência da ilusão de que o consumismo reflete uma economia fortalecida, a política 
econômica dos Estados Unidos eleva ainda mais os recordes nos déficits federais e contagia, por 
ser uma força hegemônica nas relações comerciais, diplomáticas e militares, o modo de 
condução da economia em diversos países. 

A outra alegoria de Maldita, o rudismo, surge como uma nova religião comandada pelos pais 
multimilionários de Madison por meio de uma campanha publicitária massiva. Segundo a 
versão da revelação do rudismo, a filha morta Maddy, como um anjo do céu, entregara um 
plano seguro e à prova de falhas para a conquista do Paraíso Celestial. Na concepção do 
rudismo, quanto mais se xinga e se ofende o próximo, mais há a possibilidade de salvação da 
alma pelos céus, sem qualquer distinção social, étnica ou cultural (PALAHNIUK, 2014, p.84). 
No decorrer do romance, por causa do rudismo, os recém-falecidos chegam ao Inferno 
extremamente irritados por terem conservado todo um estilo de vida baseado nessa expectativa 
de adentrarem o Paraíso e serem salvos pelos preceitos da religião rudista.  

Por fim, o rudismo é entendido como uma prática nociva, degradante e disfarçada de boa e 
redentora. Preenchido de previsões generosas e de expectativas demasiadas, o rudismo está 
ligado à aplicação da publicidade massiva e tenta abranger os costumes e os simbolismos de 
diversas culturas. Em meio ao contexto da recente crise dos mercados nos Estados Unidos, 
Palahniuk cita o rudismo e as consequências de tal convicção religiosa como se estivesse 
apresentando a atmosfera consumista estadunidense. Tanto o rudismo como o consumismo 
são estimulados em meio a imagens de salvação (um do espírito, outro da economia), mas que 
resultam em danos (um na perdição do Inferno, outro no colapso econômico); tanto o rudismo 
como o consumismo devem parte considerável de seu sucesso à ferramenta da propaganda; 
tanto o rudismo como o consumismo são marcados por previsões que prometem satisfação e 
felicidade que não se realizam; tanto o rudismo como o consumismo buscam abranger todos os 
tipos sociais e culturais. Palahniuk, em Maldita, não está preocupado em falar sobre religião, 
apenas utiliza tal figura para retomar a sua crítica à prática exacerbada do consumo na 
sociedade estadunidense. 

Quadro 2:  A metáfora do cisne negro, de Nassim Nicholas Taleb 

Acompanhada de um parâmetro que permite o agigantamento do custo inflacionário pelo 
incentivo ao consumismo desmedido e à liberação de crédito, a economia estadunidense 
preserva sua vulnerabilidade perante o crescimento das dívidas por meio de um sistema de 
previsões que interpretam a expansão dos empréstimos e dos juros como investimentos 
necessários para aquecer os mercados e para gerar lucratividade. 

 Na visão de Nassim Nicholas Taleb (2008, p.182 e 214), as previsões governamentais ou 
corporativas de larga escala, por meio de uma estrutura de conhecimento firmemente 
institucionalizada e de poder, causam mais danos à sociedade que criminosos. Como ensaísta 
da incerteza, Taleb afirma que as previsões de larga escala aparecem como atalhos, ou melhor, 
como trapaças – a matemática aparentemente perfeita dos grafistas, por exemplo, a distorção da 
economia real é uma falsificação que justifica a direção dos investimentos. O engodo 
institucional da formação de previsões de larga escala desconsidera, inicialmente, os efeitos 
multiplicativos não lineares, que tendem a complexificar a dinâmica dos cálculos por cada 
movimento traçado em forma de estágios alternativos e múltiplos. Além disso, tais previsões 
menosprezam o campo das incertezas advindas da escolha ou do impulso humanos como 
fatores subjetivos de variação (TALEB, 2008, p.231-232).  

A marca mais importante dos estudos da incerteza por Nassim Nicholas Taleb aponta para a 
discussão de um fenômeno que ele chama de cisne negro. O cisne negro é uma metáfora que 
traduzirá a soma de três características para determinados eventos analisados no campo da 
incerteza: a) a raridade – não há, no passado, dados que apontem para a sua possibilidade; b) a 
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capacidade de impactar extremamente comunidades – o inesperado na coletividade causa uma 
comoção generalizável; e c) o potencial de incitar previsibilidades retrospectivas – as narrativas 
apenas se dão nessa ordem após os acontecimentos dos eventos, ajustando-se ao sistema de 
previsões anteriormente não narrado. 

Entre a declaração da falibilidade dos sistemas de previsão e a interpretação dos cisnes negros, 
Nassim Nicholas Taleb propõe uma investigação, de um certo ângulo, das recentes crises 
econômicas. No entendimento de Taleb (2008, p.285), a fusão das instituições bancárias em 
números cada vez mais reduzidos impõe a mudança de uma política variada de empréstimos 
para um sistema de concessão de crédito mais homogêneo e hegemônico – o que pode sugerir 
menos crises, no entanto mais sérias, mais globais e mais impactantes quando ocorrerem.  

A interpretação das crises econômicas recentes como cisnes negros é repleta de ambiguidades. 
Por um lado, Nicholas Taleb transfere parte da responsabilidade do sistema bancário para a 
epistemologia hodierna; o ensaísta, tão determinado por mapear e elevar a descoberta dos 
cisnes negros e transforma a crise econômica num problema de desajuste do entendimento da 
realidade por desconsiderar a aleatoriedade e apostar na simplificação dos métodos de previsão. 
Por outro lado, por exatamente apontar o conjunto de previsões como uma falsificação 
matemática, Taleb fornece pistas para se conceber as fórmulas e os cálculos das previsões das 
instituições financeiras como uma estratégia para o agrupamento de capital por meio 
meramente da força institucional do discurso técnico. Ainda falhando e simplificando a 
realidade, o discurso técnico de previsão econômica, por si só, é um ativo interessante a agregar 
valores às instituições financeiras – por atender, ao mesmo tempo, o requisito da inovação para 
seduzir investidores e a consistência validada por centros especializados do saber, torna-se uma 
propaganda que substitui o próprio produto. 

Quadro 1 + Quadro 2;  Quadro 1 vs  Quadro 2 

Naquilo que Palahniuk, no lado da literatura, capta em comum com os estudos de Taleb, na 
perspectiva da investigação sobre o campo da incerteza, está o entendimento sobre a fragilidade 
dos sistemas de previsão, ao mesmo tempo em que produzem um forte magnetismo nos 
compradores/investidores através do seu uso como rotulagem ou publicidade. A sedução dessa 
propaganda hipnótica fomenta expectativas que contagiam uma massa de 
compradores/investidores, e essa própria atmosfera também exponencializa a função 
publicitária dos previsores econômicos, também determinando os modos de cálculos futuros 
das previsões para continuar aumentando ou, no mínimo, preservando o número dos clientes – 
crentes nos sistemas de previsão econômica de larga escala.  

A simplificação dos modelos de previsão de larga escala da economia, para ambos, implica 
danos generalizáveis. Palahniuk, alegoricamente, representa a condenação dos compradores em 
dívidas, iludidos pela ideologia do consumo como incentivo ao desenvolvimento econômico 
pessoal e da nação, tal como os rudistas que foram enviados para o Inferno quando, na verdade, 
todas as previsões colocavam-nos nos céus. Nicholas Taleb elenca os efeitos devastadores dos 
cisnes negros concomitante à descrição da invalidez dos sistemas de previsão de larga escala: a 
falta de investigação sobre a aleatoriedade torna a raridade dos eventos um perigo e potencializa 
os impactos dos cisnes negros.        

Por outro lado, enquanto Chuck Palahniuk nota a simplificação das previsões de larga escala 
como parte da metodologia do controle socioeconômico, Nassim Nicholas Taleb indica que os 
problemas relacionados aos cisnes negros pertencem, predominantemente, ao campo 
epistemológico, mais diretamente, à fragilidade das teorias de conhecimento que não abarcam a 
casualidade. O romancista estadunidense Palahniuk, ao afirmar que o choque da Madlântida 
fora projetado desde os primórdios pelos demônios rebeldes do Inferno, defende que a crise foi 
gerenciada, e os sistemas de previsão, em verdade, não a negligenciaram, mas a fundaram, 
estimularam-na a um nível insuportável. Em contraposição, a partir da metáfora do cisne 



	 395 

negro, o teórico da incerteza Taleb evade da ideia de controle total dos trâmites 
socioeconômicos organizada por uma macroestrutura eficiente e inteligente, e ataca a 
desinteligência e a irrealidade dos sistemas de previsão de larga escala; no entanto, o que há de 
negativo na lógica dos cisnes negros é a discussão focada na reforma da epistemologia sobre o 
impacto de altamente improvável isentar, parcialmente, a responsabilidade social das macro-
organizações financeiras e do Estado, alterando os papéis de eficientes produtores para os de 
negligentes interpretadores das crises. 

Quadro 3:  O contágio metonímico das unidades financeiras,  de Hyman 
Minsky 

 No capítulo cinco de A teoria geral do emprego, do juro e da moeda, John Maynard Keynes 
(1982, p.53-56) esclarece como a formação de expectativas na economia, imbuída de um 
inevitável mecanismo de previsões, não só determina preços de venda de produtos a curto 
prazo e política de custos por meio de compras de produtos ou serviços a longo prazo como 
também interfere no próprio volume de emprego ofertado pelas empresas. Além disso, Keynes 
apresenta como o estado das expectativas é volátil, afirmando que pode ser modificado por 
variações contínuas. No entender de Keynes, as previsões, no geral, baseiam-se nos resultados 
mais recentes das empresas desempenhando um papel predominante na formulação de 
expectativas; ademais, o economista sinaliza que expectativas a longo prazo surgem atreladas a 
revisões imprevistas. 

 Embora John Maynard Keynes tenha desenvolvido um argumento que ilustra como a 
articulação entre previsões e expectativas influencia o número de empregos, em 1936, a sua 
discussão estava mais centrada na análise dos fluxos de caixa das empresas. Mais tarde, seria 
Hyman Minsky (2009) que atualizaria a discussão sobre como a lógica dos sistemas de previsões 
e da consequente fabricação de expectativas articula-se aos mercados.  

Na perspectiva de Minsky, em seu artigo A hipótese da instabilidade financeira, na atualidade, a 
análise das relações financeiras, por meio do mecanismo diverso de previsões, suplanta as 
obrigações das empresas e de seus fluxos de caixa. Em consequência disso, as expectativas de 
lucro determinam os fluxos de financiamento e o preço de mercado desses contratos de 
financiamento. É baseado nessas expectativas que as unidades financeiras na esfera da micro à 
macroeconomia são criadas, gerenciadas e estudadas no âmbito de uma política de 
empréstimos. Para não escapar das ilustrações de Minsky, podem ser citados: as famílias com 
seus cartões de crédito; os governos com seus débitos custeados e com flutuação; ou as unidades 
transnacionais como reflexos de um sistema financeiro internacionalizado. 

Em meio à investigação sobre as unidades financeiras que captam financiamento, Hyman 
Minsky estabeleceu uma classificação em três tipos: unidades hedge, unidades especulativas e 
unidades Ponzi. Denominam-se de hedge as unidades que preservam suas obrigações de 
contrato de pagamento com os próprios fluxos de caixa; chamam-se de especulativas as 
unidades que sustentam o pagamento das suas dívidas dos empréstimos por meio de sua conta 
de rendimentos, contudo, não conseguem pagar o principal do passivo com seus fluxos de 
caixa; entitulam-se de Ponzi as unidades que não possuem capital suficiente para pagar o 
principal da dívida e os juros delas. Enquanto, na hedge, o financiamento pode ser garantido 
com o capital próprio da unidade, na especulativa, novas dívidas podem ser emitidas para a 
rolagem de dívidas anteriores e, na Ponzi, a venda dos ativos e o aumento da dívida pela 
retirada de mais empréstimos para pagamento de juros comprometem os rendimentos futuros 
dessa unidade. 

A partir dessa classificação, o economista desenvolve a sua hipótese de instabilidade financeira 
baseada no agigantamento das unidades especulativas e das Ponzi. No primeiro princípio, 
Hyman Minsky afirma que os regimes de financiamento podem gerar instabilidade na 
economia; no segundo princípio, ele apresenta o argumento de que, depois de períodos de 
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equilíbrio e prosperidade, a economia tende a transitar para relações financeiras que assumem 
riscos maiores e favorecem o desequilíbrio.  

É nesse ponto que Minsky faz uso da metonímia para explicar a mudança da economia, dos 
quadros de estabilidade para os de instabilidade. Admitindo que as unidades financeiras 
compõe partes do sistema de empréstimos e que essas podem ser responsáveis pela crise na 
economia – tal qual Minsky descreveu em seus princípios, o colapso financeiro pode ser 
resultado da redução das unidades hedge e do contágio e crescimento de unidades especulativas 
e Ponzi no sistema de financiamento. O recurso da metonímia serve para explicar como partes 
(unidades) que sugerem riscos aos empréstimos elevam-se a tal ponto que acabam por abarcar a 
própria proteção do sistema financeiro. O contágio das unidades especulativas e Ponzi pode ser 
considerado uma multiplicação metonímica que tende a ocupar o mecanismo padrão de 
financiamentos na economia, mas que, por fim, a metonímia acaba rebelando-se como uma 
alegoria cáustica, amarga e inusitada. 

O momento Minsky, em verdade, é uma antecipação dos motivos que acarretaram a recente 
crise financeira iniciada nos EUA – em que um número grande de unidades especulativas, por 
escassez monetária e sofrendo com as bolhas inflacionárias, transforma-se em Ponzi e as 
unidades Ponzi perdem o patrimônio líquido. Nesse momento, tais unidades, com baixa 
liquidez, tentam vender ativos por valores cada vez menores a fim de se capitalizarem, 
entretanto os que poderiam adquirir esses ativos recusam-se pelo fato de a deflação dos preços 
deles continuar. 

Quadro 1 + Quadro 3 

  Ao avaliar os contextos da recente crise econômica nos Estados Unidos à luz dos estudos de 
Minsky sobre a instabilidade financeira, o comentarista Daniel Negreiros Conceição (2009) 
destaca dois eventos que, de forma integrante, impulsionaram a desestabilidade da economia 
norte-americana. Por um lado, a ascensão das teorias econômicas neoclássicas por parte 
considerável dos analistas de mercado estimulou a criação de um sistema financeiro que, 
embora interdependente e interligado, possuía a vulnerabilidade de ser escassamente regulado. 
Por outro lado, a abertura dos mercados financeiros globalizados às ferramentas tecnológicas 
das telecomunicações permitiu a entrada indiscriminada de um otimismo cego ao mesmo 
tempo em que estratégias extremamente arriscadas foram testadas no mercado de capitais a 
elevar preços de ações a níveis preocupantes. 

Na investigação de Negreiros Conceição, boa parte das instituições financeiras, comandada pelo 
modelo dos Estados Unidos de desregulação, estabeleceu uma estratégia que enfraqueceu 
conjuntamente o sistema de finanças como um todo. Os agentes financeiros mais fortes 
retiraram o crédito barato para alimentar bolhas especulativas e agruparem entradas e saídas no 
mercado de capitais com agentes de igual estatura – o que gerou prejuízos consideráveis em 
players mais fracos, tornando o mercado financeiro gradativamente mais concentrado e, 
concomitantemente, o sistema de interdependência mais vulnerável. Para Daniel Negreiros 
Conceição, nessa conjuntura, o adiamento do colapso financeiro e da multiplicação contagiosa 
de unidades Ponzi deu-se meramente enquanto a geração de expectativas de aquecimento 
econômico dava-se de forma artificial através da existência de bolhas inflacionárias. 

Tal manobra no mercado de capitais acabou desoxigenando as áreas de investimento e 
cercando as instituições com um alto grau de nocividade especulativa. O que antes pareceu ser 
uma fórmula de aceleração e desenvolvimento do mercado sob uma perspectiva de saudável 
desregulação, trouxe seus frutos podres a contaminar cada vez mais os outros na mesma cesta. 
Uma passagem do livro Maldita pode ser aqui usada para traduzir a receita que derivou a 
recente crise econômica: “A única coisa que torna o outono uma tragédia é a expectativa de que 
o verão deveria durar para sempre” (PALAHNIUK, 2014, p.184). 
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Amazônia:  região depositária de objetos imaginários,  insólitos 
e fantásticos 

Valdir Aparecido de Souza185 

Na ordenação do mundo atual, a natureza constitui-se como fenômeno de crescente interesse 
econômico, interesse estratégico no caso dos recursos naturais, como hidrocarbonetos, água, 
solos agricultáveis e principalmente a preocupação com a proteção da biodiversidade. Esta 
última categoria encontra-se atrelada diretamente à sobrevivência da própria raça humana, e 
está posta também como primeira necessidade ao se considerar qualquer forma de 
desenvolvimento seja sustentável, a longo ou curto prazo. A Amazônia, neste caso, ressurge 
mais uma vez no cenário global como a região emblemática desta nova relação do homem com 
a natureza. Relação que não surge enquanto produto direto de uma consciência ambiental, nem 
tampouco é fruto da produção literária, como a natureza idílica representada no romantismo, 
mas sim chega a cena como uma imposição vital. Neste sentido, a Amazônia novamente volta a 
ser foco dos olhares externos e exóticos no seu espaço social e natural. 

Diante desta breve localização procurando situar a nossa temática “Amazônia: região 
depositária de objetos imaginários, insólitos e fantásticos”, ressaltamos que esse espaço social 
sempre se prestou ao papel de projeção das necessidades alheias de reinos e povos exóticos. 
Inferimos que a Amazônia se junta a outras regiões sobre as quais se projeta, cria uma série de 
fantasias do próprio centro hegemônico. Estas regiões, sempre é bom frisar, distantes dos 
centros irradiadores de poder e cultura, a exemplo do deserto, do Oriente Próximo, da Índia e 
do Extremo Oriente, sempre ocuparam e ainda em menor grau ocupam esse lugar mágico no 
imaginário central, seja nos exagerados sonhos de riqueza, ou ainda no plano simbólico, estes 
lugares foram vistos como locais perfeitos para a busca de si mesmo e da renovação espiritual. 

No início da colonização se encontraria o País das Canelas, o reino de El Dorado, o reino das 
mulheres guerreiras, a planície das plantas mágicas que curavam, enfim o paraíso terrestre em 
suas várias formulações e demais especulações.  

Neste sentido, esse simpósio atento a estas “visões” busca ir além das imagens e propõe a 
negação desse exotismo criado para a região. É na oralidade de seus povos, que o contar, o 
narrar, a escuta e a roda de conversa são muito mais vitais para se entender o pensamento 
amazônida.  

O caminho usual tem sido buscar compreendê-la a partir da memória europeizada na escrita 
dos viajantes com suas imagens “quebradas”. Ou ainda a partir da instalação de estruturas 
modernas, a exemplo de teatros em estilo neoclássico e museus em plena selva. Que não 
somente destoam da paisagem, mas que contraditórios buscam impor um sentido ocidental 
avesso à região. Esse burlesco, que salta aos olhos dos amazônidas, na análise aparenta ser a 
realidade mais natural possível.  

Esse olhar enviesado de visão “equivocada” busca “enquadrar” a oralidade, enquanto fantasia e 
mito. Referem-se às tradições amazônicas como arranjos mal feitos para acomodar a sociedade 
tradicional ao moderno, negando a própria forma de ser dos caboclos e populações indígenas.  

Estes amazônidas constroem os sentidos para suas vidas a partir das narrativas orais. São as 
suas narrativas que costuram, amarram e conferem sentido a sua existência, bem como ao meio 
ambiente circundante, e não a lógica moderna alheia ao seu modo de ser e pensar o mundo. 

Relembrando, esse simpósio tenta fazer o percurso contrário a corrente majoritária que busca 
“desenvolver” a região às custas da supressão do modo de ser “irracional” das populações da 
floresta. Desenvolvimento para alguns setores dominantes seria superar esse estágio “atrasado” 
da oralidade indo rumo ao mundo moderno da escrita, da escola, do museu e da memória das 
classes dominantes. Porém estas memórias excluem as tradições orais, ou quando as incluem 
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essa incorporação se dá na forma de ressaltá-las como algo pitoresco, curioso e engraçado a ser 
vendido como produto aos turistas arrivistas. 

Ironicamente os “chegantes” na sua maioria são pessoas expulsas do campo por meio da 
modernização agrícola e da concentração de terras, possuem pouca escolaridade e perderam 
suas raízes e tradições neste processo violento de migração forçada. Exemplificando melhor, há 
uma reduzida e decadente camada urbana letrada, do período do Território Federal do 
Guaporé que, para sobreviver a extinção social, oferece a cultura dos ribeirinhos, caboclos e 
quilombolas como produto de mercado para as novas hordas de desenraizados do sul e do 
nordeste brasileiro. Nestas obras “literárias” regionais os povos da floresta ainda aparecem 
como se vivessem na idade das trevas ou da mais pura inocência. 

É contra esse espetáculo de estereótipos que esse simpósio está sendo proposto, pois busca ir 
além da comercialização da cultura amazônica. Nosso propósito é refletir sobre os desafios e 
limites destas tradições que ainda resistem, mesmo sendo frágeis. É contra as ameaças de 
extinção e desaparecimento completo, impostas por cada projeto moderno que se instala na 
região, que nos propomos a pensar e atuar. O exemplo mais vivo e próximo destes conflitos em 
torno da representação social desses povos é o ciclo energético. Neste início da década foram 
implantadas duas mega usinas hidrelétricas por meio de dois grupos de empresas 
transnacionais de grande porte sem qualquer consulta séria a população ribeirinha do Madeira. 
Ficou explícita a forma autoritária na implantação de interesses externos à região, modo 
recorrente desde a construção da ferrovia Madeira - Mamoré há um século atrás. 

Estas frágeis populações são vistas pelos empreendedores como empecilhos ao 
desenvolvimento. No imaginário social, dos novos “colonizadores” arrivistas da capital e do 
interior, em nome do progresso, considerado uma categoria inexorável e legítima que 
infelizmente leva à exclusão, ou até mesmo a extinção das antinomias locais. 

Aos grupos dominantes da construção civil e latifundiários justamente interessa destruir esta 
visão de mundo amazônica, pois a partir da quebra da resistência, poderia se ter o controle 
absoluto sobre essa mão de obra despossuída de seus meios de sobrevivência. Esta sobrevivência 
se materializa no peixe, na abundância de frutas nativas e nas suas roças que geram o sustento e 
principalmente sua independência do mercado. Nesse sentido, os bens simbólicos seriam a 
única garantia de vínculo que comprovaria o sentido e o pertencimento dessas populações. 
Aqueles bens não devem e não podem ser desprezados em favor do poder econômico se 
desejamos uma sociedade plural. 

Portanto, quando se fala aqui de imaginário amazônico, não se trata apenas de objetos de 
linguagem, mas sim de formas eminentes de domínio político e por outro lado de formas de 
resistência a essa força violenta e sujeitadora, ironicamente chamada de razão. Esta “razão” que 
se diz libertadora, mas que ao se observá-la mais de perto em sua ação prática, constata-se que 
na Amazônia formam-se as desigualdades econômicas, sociais, culturais e regionais. Destruir 
esse modo de vida significa muito mais do que um projeto econômico e sim o controle político 
da região por parte desses grupos dominantes. 

Nessa linha de raciocínio a partir dos conflitos na Amazônia, não há possibilidade de 
desenvolvimento sem preservação do patrimônio natural, social e cultural. Ao contrário, o 
desenvolvimento tem-se colocado como antagônico ao patrimônio imaterial dessas populações 
amazônidas. O imaginário amazônico é antes de tudo uma ferramenta de resistência política e 
não somente uma mercadoria exótica a ser comercializada. 

Ressaltando uma vez mais, nessa compreensão, as comunicações aqui reunidas miram o olhar 
para uma perspectiva além da corrente majoritária discutindo as representações sobre a região, 
objetivando desvendar os estereótipos nas obras literárias, nos roteiros cinematográficos, na 
perseguição de mitos com pegadas de realidade e principalmente na narrativa oral que 
evidencia a produção desses mundos amazônicos. 
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Além do reconhecimento de uma região que serve de repositório e depositária das linguagens e 
visagens de outras paragens, na Amazônia também se faz ciência, filosofia e conhecimento. Não 
se trata de um jovem de jaleco branco em um laboratório no controle de bactérias, mas de 
populações observando a natureza em seu entorno e repassando oralmente essa reflexão de 
geração a geração garantindo a sobrevivência de seus descendentes. Concedendo-nos uma aula 
de sustentabilidade tanto natural quanto social e cultural. 

 Da colonização portuguesa e seus interregnos, da exploração da borracha e suas crises, nos 
últimos cinquenta anos essas populações foram colocadas à margem desse progresso e estão em 
perigo de extinção em virtude do nosso moderno estilo de vida e consumismo. Sem essa 
perspectiva não vemos futuro para a Amazônia seja para sua flora e fauna, seja para aquelas 
populações que viveram de forma sustentável durante milênios.  
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Iracema e uma outra iconografia da Amazônia 

Cláudio Aurélio Leal DIAS FILHO186 
Mario Cézar Silva LEITE 187 

O filme Iracema - Uma Transa Amazônica, dirigido por Jorge Bodanzk e Orlando Senna, tem 
como tema central o processo de ocupação pelo qual a Amazônia passava nos anos 70. O 
roteiro mescla ficção e depoimentos de populares que estavam vivendo aquele momento 
histórico. Durante o processo de produção da película, utilizou-se a própria região como 
cenário.  

A região amazônica carrega a visão mítica e romantizada de uma “terra selvagem”. A visão 
idílica de Eldorado permeou a imaginação dos Europeus que por ali chegaram, ainda no século 
XV. Curiosamente, o nome da região teve origem no mito das amazonas, mulheres guerreiras 
da antiguidade clássica. As histórias sobre essa visão mítica se proliferaram rapidamente pelos 
mais variados homens que chegaram à América. Conforme afirma Holanda (2000, p. 37), 
“Outras tropas exploraram sucessivamente a região, e posto que nunca tivessem encontrado as 
mulheres sem homens, atribuíram, contudo, a uma península e a um extenso território 
contíguo o nome que estes ainda hoje preservam.”. 

A respeito da construção desse mito da Amazônia selvagem e isolada, Gruzinski afirma: 
“Escritores, poetas, cineastas não pararam de explorar esses clichês para transformá-los em 
sonhos destinados a um público cada vez mais ávido de mundos primitivos e perenidade; 
Hollywood e os meios de comunicação, exibindo um humanismo de circunstância, se 
substituíram a eles com o sucesso que se conhece. (GRUZINSKI, 1999, p. 32).  

Porém, em Iracema, observamos o oposto a esses clichês. Os roteiristas e os diretores optaram 
por mostrar uma história em que os conflitos e a quebra dos idealismos sobre a Amazônia estão 
presentes em uma área permeada pela miscigenação e o hibridismo, que transita entre o arcaico 
e o moderno. Os processos de miscigenação da Amazônia, entre as populações ameríndias e 
europeias, ocorrem desde o final do século XVI, em experiências que marcaram profundamente 
o modo de viver da região. Decorridos cinco séculos do início dessa colonização, o processo 
ainda não está concluído, mas as marcas do mundo ocidental estão presentes nas localidades 
mais diversas da região; seja nas grandes cidades ou nos pequenos vilarejos. Segundo Gruzinski, 
“é inegável que zonas cada vez mais extensas sofrem uma série de influências, penetrações que 
repercutem até o mais profundo da floresta”. (1999, p. 34).  

O enredo do filme se desenvolve a partir do encontro entre uma nortista cabocla, recém-saída 
das áreas ribeirinhas, com um branco sulista, que está no norte em busca de dinheiro. Esse é o 
motivo gerador dos conflitos e da história que transcorre pela rodovia Transamazônica. O filme 
é um marco na história do cinema brasileiro, pois se propõe a trabalhar com um gênero híbrido 
de “documentário-ficção” ou “docdrama”; assim, funde-se o roteiro fechado de uma ficção e as 
falas abertas e imprevisíveis de um documentário; misturando atores profissionais e não 
profissionais; não atores e a população, que é muitas vezes entrevistada ou provocada por um 
debate sobre sua realidade social. Durante o filme, fica o questionamento para o espectador 
sobre onde começa e termina a ficção. A indefinição do gênero, proposta pelo filme, contribuiu 
e está presente no fazer cinematográfico contemporâneo. Soma-se a esse fator, a formação da 
sua equipe, na qual, há uma mistura e parceria entre profissionais do Brasil e da Alemanha.  

No início do filme, com a tela preta, ouvimos o som de um motor que vai ficando mais forte. 
Quando aparece a primeira imagem, nos deparamos com um cenário da floresta amazônica e 
um rio, sem o menor sinal de industrialização, causando um contraste entre o som e a imagem. 
Esse recurso causa um estranhamento no espectador,  
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pois, o “moderno”, representado pelo som do motor, e o “selvagem”, representado pela imagem 
da densa floresta, se encontram, envolvendo os sentidos da audição e da visão. Nesse momento 
do filme, a cor verde prevalece nas imagens, mas sempre contrastando com o som, que passa a 
ser acrescido de um rádio trazendo notícias externas ao cenário que se vê.  

Essa abertura, explica de onde vem a personagem Iracema que aparece no barco e, depois, 
tomando banho no rio, mas ainda sem ter fala. Iracema sai das matas virgens em um barco que 
a leva para a cidade. Nessa parte, temos o reforço da imagem idílica da Amazônia, que logo 
mais será “quebrada” ou contrastada com a da cidade e, depois, com o desmatamento às 
margens da rodovia Transamazônica. Nesse primeiro momento, o filme repete propositalmente 
clichês que a história, a literatura e o cinema construíram das terras virgens. Conforme 
afirmam Stam e Shoart: “A 'missão civilizatória' europeia muitas vezes entrelaçou narrativas 
opostas ainda que relacionadas, a respeito da penetração ocidental em sedutoras paisagens 
virginais e de resistência à natureza libidinosa” (2011, p. 206). A contextualização da 
personagem saindo desse cenário é fundamental para criar o choque que irá proporcionar o 
encontro com os antagonistas, o motorista Tião Brasil Grande, a cidade, o progresso, a estrada. 
Para fazer esse jogo, o filme trabalha aspectos que fazem parte da narrativa colonial que Stam e 
Shoart definem:  

Se a ideia da “virgindade” enfatiza por um lado, a disponibilidade e a prontidão da terra para ser 
fecundada através da penetração, o aspecto libidinoso evoca a necessidade de uma operação de 
policiamento. O discurso colonialista oscila entre esses dois tropos dominantes, apresentando o 
colonizado ora como um ignorante feliz, puro, receptivo, ora como um selvagem, histérico, 
caótico e completamente fora de controle, que necessita de tutela legal (STAM; SHOART, 2006, 
p. 211).  

Cabe à primeira parte do filme, introduzir o aspecto das terras virgens e da própria virgem 
representada pela inocência de Iracema brincando no rio, vestindo chita e com cara de menina. 
A metáfora da virgem tímida e a noção da feminilidade libidinosa estão interligadas. Essa “terra 
de ninguém”, ou mata selvagem, pode ser caracterizada como resistente, rude e violenta, um 
país de paisagens silvestres à espera de um colonizador. [...] O discurso da natureza virginal e 
libidinosa, semelhante à dicotomia madona/prostituta, opera no mesmo patamar. (STAM; 
SHOART 2006, p. 211).  

Essa natureza a ser deflorada já está anunciada nos créditos do início do filme, quando é 
anunciado o nome da película e da personagem: Iracema - Uma Transa Amazônica. Os autores 
fazem um trocadilho com o nome da estrada, que está sendo construída pela ditadura, e a 
penetração referente à transa sexual ou também à transa comercial.  

Nesse sentido, o título do filme faz referência à sexualidade e, depois, apresenta as suas 
personagens virgens – Iracema e a própria floresta Amazônica – ambas prestes a serem 
violentadas; a primeira, por Tião Brasil Grande e a segunda, pela ditadura militar. Os nomes 
dos personagens reforçam essa perspectiva sexual. Tião Brasil Grande está ligado diretamente 
ao lema da ditadura; por outro lado, o adjetivo grande é uma referência à imagem sexualizada 
de Tião, como um conquistador de mulheres que coleciona relacionamentos sexuais. Suas 
conquistas estão representadas por adesivos no para-brisa de seu caminhão.  

A temática sexual atravessa o filme, dialogando com a vulgaridade, a agressividade, a canalhice 
do Cinema Marginal e com o próprio título fazendo referência ao ato sexual. O movimento 
virgem/prostituta, pelo qual passa a personagem Iracema, será completado na segunda parte do 
filme, na qual, temos a cidade como cenário. 

Inicialmente, o filme reforça um ideário da Amazônia e de um novo mundo, dialogando com 
outras referências da narrativa colonial para, em seguida, desconstruí-lo, e se não consegue por 
completo, ao menos o problematiza. Até desembarcar, a personagem não tem sequer uma fala, 
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reforçando o ar bucólico desse sertão silencioso e indolente. O barco segue pelo rio e antes de 
desembarcar em Belém, aparecem palafitas, umas próximas as outras.  

Essa é, sem dúvida, uma “paisagem”, que até aquele momento, pouco fora tratada pelo cinema 
nacional e que contrastava com a sequência anterior de uma floresta virgem e intocada. A 
cidade só será nominada depois de transcorrida meia hora de filme. Na descrição do ambiente 
urbano, a câmera reforça o tom documental, trazendo o espectador para dentro do porto de 
Belém; utilizando planos fechados nos rostos das pessoas que por ali tomam banho, comem, 
compram peixe ou simplesmente observam a própria câmera. Os diretores descrevem o 
ambiente com uma população mestiça, a fisionomia daquela população é um dado importante 
para a construção da narrativa fílmica.  

A partir da chegada de Iracema na cidade de Belém do Pará, a fotografia da película passa da 
presença constante do verde da floresta, para o cinza da cidade. Um grupo numeroso de pessoas 
é mostrado no mercado e porto da cidade. Para Gruzinski, Belém é uma ambiguidade: “Com 
seus dois milhões de habitantes, Belém a capital da Amazônia ocidental, é uma mistura de 
cidade colonial [...] e de modernidade caótica cercada de favelas”. (1999, p. 25). Essa 
ambiguidade a que Gruzinski se refere pode ser observada nas imagens de Bodanzky: as 
palafitas, casas antigas, feiras, portos, população mestiça, rio, asfalto, entre outros. Parece-nos 
que tudo cabe na Belém que recebe Iracema.  

A apresentação do personagem, Tião Brasil Grande, ao espectador, é construída por meio do 
estereótipo de um gaúcho presente na região norte do país. O filme reforça o estereótipo do 
colonizador, pioneiro que encontra referências na literatura e no imaginário. Pelas falas de 
Tião, um personagem superficial é construído, sem profundidade psicológica e preocupado 
com o lucro a qualquer custo, reproduzindo clichês liberais e da ditadura para se justificar.  

O encontro entre um caminhoneiro sulista e um forte discurso nacionalista e, ao mesmo tempo, 
liberal com a nortista Iracema recém-saída de uma comunidade ribeirinha. Este é o mote para a 
estrutura narrativa do filme, essa dupla de personagens conflitantes que viajam juntos é 
também característica dos filmes de estrada (Road Movie).  

Os nomes dos personagens nos abrem caminhos para leituras do filme, Paulo César Peréio 
encarna, de forma irônica um personagem em prol da ditadura, o Tião Brasil Grande. Ele 
modifica seu sobrenome (Silva) para “Brasil Grande”, personagem que vai ver prosperidade em 
meio a um cenário de terra devastada. Possui a mesma concepção colonizadora do governo, 
pois quer levar a modernidade para a Amazônia; encarna esses ideais nas suas ações, falas e 
também carrega em seu pseudônimo um dos lemas publicitários criados pela AERP e 
divulgados pela ditadura, do “Brasil Grande”, que tinha como um dos símbolos de maior 
prestígio tanto econômico como político, a construção da rodovia Transamazônica. Já Iracema 
não tem sobrenome, como se não tivesse origem.  

Conseguimos, por meio imaginário da literatura nacional, fazer referência à índia Iracema de 
José de Alencar, mas a personagem homônima da película vive em um espaço/tempo deslocado 
de uma comunidade indígena. Se as duas se deslocam do sertão rumo ao litoral, uma tem sua 
origem étnica bem definida (Tabajara), a outra sai de uma misteriosa floresta com práticas 
culturais mestiças que nos impossibilitam de dizer qual grupo étnico Iracema pertence. A 
estrutura narrativa nos permite uma aproximação das “Iracemas”, mas também seu 
distanciamento pelo tempo e espaço. Como um discurso “não dito” a Iracema de Alencar 
aparece no filme, apesar do diretor Bodanzky negar essa relação com a obra. “Não havia entre 
nós a consciência de que o nome fosse um anagrama de América, nem a intenção de fazer 
paralelos com a famosa personagem de José de Alencar. Iracema era, assim como Nazaré, um 
nome muito comum entre as moças da região” (MATTOS, 2006, p.160).  

O diálogo negado com a obra de Alencar é polêmico, pois Iracema faz parte do mito de 
fundação do Brasil, carregando toda uma carga simbólica para a personagem e, 
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consequentemente, para o filme. O impacto e as várias leituras feitas pelo filme seriam 
totalmente diferentes se a personagem fosse chamada de Nazaré, que é o nome da santa 
celebrada na festa do Círio. Essa mudança no nome da protagonista acarretaria na mudança do 
título do filme para “Nazaré - Uma Transa Amazônica”, o que seria uma blasfêmia para a 
população da região.  

Bodanzky, como criador do argumento do filme, nega essa influência de Alencar. No entanto, 
na biografia de Orlando Senna que também assina o roteiro e é co-diretor do filme, é apontada 
a relação consciente com a Iracema do romantismo brasileiro. Senna narra a viagem de 
pesquisa com Bodanzky pela Trans Amazônia:  

Uma noite, em um dos muitos hotéis de péssima qualidade que utilizávamos, nos últimos dias 
da pesquisa, as decisões básicas sobre o filme foram tomadas, incluindo o título. Jorge já pensava 
em Iracema como nome da personagem, devido ao grande número de mulheres com esse nome 
em Belém, incluindo várias prostitutas, e a ligação com o romance de José de Alencar, no 
sentido da relação do conquistador e da conquistada e vice-versa. Naquela noite também ficou 
decidido que o nome da personagem seria o título do filme. Além desses motivos, me estimulava 
o fato de Iracema ser um anagrama de América (LEAL, 2008, p. 213). 

Senna confirma parte do que é narrado por Bodanzky, que atribui o nome da personagem a sua 
usualidade. No entanto, acrescenta a influência, de que pelo menos para ele (Senna), da 
personagem de Alencar e também por Iracema ser um anagrama de América. Senna, como 
roteirista do filme, autoriza essa relação e possibilidade de interpretação. Oportunizando a 
contraposição de experiências de mestiçagens e de encontros e conflitos culturais presentes nas 
duas narrativas.  

A estrada está dentro do filme como o distanciamento da modernidade e civilidade 
representada pela cidade de Belém. Mesmo que na cidade a modernização seja incompleta, o 
distanciamento de Belém marca também um distanciamento da civilização local que 
possibilitou o encontro de Tião com Iracema. A estrada é tida como um local da passagem e de 
não pertencimento, ainda que os personagens estejam adentrando na Amazônia, tida como 
profunda. Na estrada, Iracema não reconhece a selva da qual saiu, e outra Amazônia se 
apresenta à beira da Transamazônica em construção. Em um primeiro momento, o filme não 
localiza e denomina aquela estrada que começa de asfalto para logo se desfazer em poeira. 

Tião segue com Iracema em viagem pela estrada; as cores que passam a prevalecer no filme são 
os tons alaranjados das estradas de terra e do fogo das queimadas. A relação entre os 
personagens não é harmônica, mas, sim, conflituosa e ambígua; com provocações que remetem 
ao encontro entre o norte e o sul do país que, bem ou mal sucedidos, dão resultados a novas 
fusões.  

Esses processos de encontros com outras culturas resultam em novas práticas culturais que, 
longe de serem harmônicas, são muitas vezes de embates e choques. A tensão do filme aumenta 
a partir do momento em que os dois seguem pela rodovia Transamazônica. As diferenças vão se 
intensificando, assim como o cenário de destruição da floresta. Longos planos sequenciais de 
queimadas são feitos, usando a boleia do caminhão como traveling. Cortes de árvores, disputa 
por terra, trabalho escravo, criam o cenário de terra arrasada que o filme traz nessa terceira e 
última parte. No enredo, é perceptível a desvantagem que Iracema tem em relação a Tião. 
Realçada também pelo fato do ator que representa Tião ser um ator profissional. Paulo César 
Peréio era considerado, naquele momento, um dos grandes nomes da dramaturgia nacional, 
enquanto a atriz que representa Iracema é uma menina de 15 anos, que morava na cidade de 
Belém e nunca tinha visto um filme no cinema e nem imaginava como era atuar em um filme.  

No relato de Senna, (LEAL,2008) é explicitada a questão da cor da pele e mestiçagem da 
personagem, como um dos critérios para a escolha da atriz que interpretaria Iracema. Assim 
como o fenótipo branco do ator Peréio também se encaixaria no estereótipo do sulista 
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brasileiro, contrapondo-se ao estereótipo da nortista e cabocla Edna de Cássia, uma nativa sem 
experiência de cinema.  

Para Ismail Xavier (2004,p 83-84) a própria experiência cinematográfica, já desvelaria a relação 
de desigualdade que o filme quer denunciar. O convite para entrar no jogo de cena, 
contracenando com um ator profissional, traz uma metáfora da própria situação da população 
da Amazônia, que é obrigada a entrar no projeto do governo de modernização conservadora 
para a região. A posição de pupila perante o tutor refere-se mais do que a personagem Iracema, 
passando também para a atriz Edna de Cássia.  

O grau de dependência e de inferioridade estaria na personagem amazônica que, pouco a 
pouco, durante o filme vai tentando reverter a situação, mas acaba sendo abandonada e 
obrigada a descer do caminhão de Tião. Nesse jogo, onde as regras foram dadas por uma equipe 
formada por especialistas tanto da área de cinema como a de teatro, Edna de cássia levaria 
desvantagem.  

Não estamos diante de um elenco homogêneo e essa discrepância e estranhamento causado pela 
atuação compõe o efeito de distanciamento em que o espectador é chamado a participar. 
Fatores como, um ator que tem uma postura contra a ditadura interpretando um papel de um 
personagem que é nacionalista e pró-ditadura; cenas em que os “figurantes” olham para câmera 
com curiosidade; equipamentos a mostra; uma atriz que nunca tinha visto um filme; 
impossibilitam um efeito de envolvimento meramente emocional com o filme remetendo a 
uma posição de reflexão e indagação.  

Esse efeito proporcionado por meio da encenação de Edna de Cássia corrobora, mas que 
também reafirma um posicionamento de inferioridade daquela população perante o forasteiro 
do sul. Assim, é desconstruído o mito da democracia racial de convivência pacífica e harmônica 
difundido pelas agências publicitárias da ditadura, apontando para a inviabilidade da forma 
colonial como estava ocorrendo naquele encontro. Iracema passa a perambular pela 
Transamazônica sem destino, vivendo de biscate e à margem da sociedade, em situações de 
riscos em meio à violência policial e ao trabalho escravo. 

Quando a personagem Iracema é abandonada por Tião Brasil Grande em um bordel na beira da 
Transamazônica, está vestida com um short com estampas da Coca- Cola, o que contrasta com 
seus traços indígenas e pela distância e aparente isolamento do local.  

Iracema: de Alencar a Bodanzky  

Na literatura nacional, ficou imortalizada a Iracema de José de Alencar. Na obra prevalece uma 
visão da mestiçagem entre brancos e índios, que apesar dos percalços, acaba gerando um filho. 
Alencar cria e reafirma o mito fundante do país, na mistura entre o índio e o branco. Na 
Iracema de Bodanzky e Senna, o relacionamento não resulta numa gestação, que seria o fruto. 
Além disso, apresenta uma imagem mais pessimista desse encontro. A Iracema do romantismo 
estava fortemente ligada à natureza e reforçava os ideais nacionalistas presentes na literatura 
brasileira, principalmente no indianismo nativista. 

A ditadura, por sua vez, atribui também em seu discurso esse valor nacional às grandezas da 
Amazônia, mas ao mesmo tempo, dentro de um projeto de modernização conservadora. O 
discurso oficial ressaltava a necessidade de transformação do meio ambiente amazônico que 
levaria desenvolvimento e progresso para o país.  

A Iracema de Bodanzky e Senna se apresenta justamente como um contra ponto, a exaltação 
nacional dos militares e a natureza. Ao demonstrar que essa mesma natureza da Amazônia 
estava sendo destruída nos aspectos econômico, social e cultural, a Iracema dos anos de 1970 
vai se distanciando cada vez mais da natureza e das práticas extrativistas presentes no início do 
filme.  
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A relação entre a Iracema de Alencar e a Iracema de Bodanzky /Senna é antagônica. Enquanto 
no livro são diluídos os conflitos entre colonizador e colonizado no segundo prevalecem os 
embates. Como destaca o crítico literário e pesquisador da literatura brasileira Alfredo Bosi: 
“Na sua representação da sociedade colonial dos séculos XVI e XVII Alencar submete os polos 
nativo-invasor a um tratamento antidialético pelo qual se neutralizam as oposições reais.” 
(BOSI, 1995, p.180). O filme faz o movimento oposto ao do livro e potencializa as contradições 
ironizando o discurso nacionalista e o da democracia racial, desconstruindo a narrativa de 
Alencar que encontra forte ressonância no projeto de publicidade da ditadura militar. 
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Visões sobre a f loresta em jogo: o football  na Amazônia e as 
tensões no processo de construção do discurso de 

“modernidade na selva” no início do século XX 

Elis da Silva OLIVEIRA* 

Intodução  

A Amazônia exerceu (e de certo modo ainda continua exercendo) ao longo dos séculos uma 
condição “sublime” em relação ao relato daqueles que buscavam retratá-la. Os discursos 
construídos sobre ela nos auxiliam a compreender os ideais daqueles que pretendiam “colonizá-
la”, inserindo-a num processo de invenção e construção de sentidos. De acordo com 
Hobsbawm (2012), este processo de “invenção de tradições” consiste numa importante 
ferramenta para a legitimação, na relação social, de instituições, grupos, status social, coesão 
social e/ou ainda construção de ideias, valores e padrões de comportamento em relação a 
determinado grupo ou região. 

Desta forma, de acordo com Gondim (2007), a ideia de que a Amazônia foi, antes de tudo, 
derivada de um processo de invenção que a relaciona ao imaginário dos viajantes, notadamente 
dos europeus foi empregada por meio dos seus relatos que estabeleciam características 
determinantes para a definição do que se deveria entender por Amazônia, tanto em seus 
aspectos geográficos quanto em relação a sua população local188. Tocantins (1982) ressalta ainda 
que o processo de análise sobre a região amazônica é permeado pela relação entre homem e 
natureza, interligada pelas perspectivas temporalmente estabelecidas.  

Neste cenário, especificamente no período de transição do século XIX para o século XX, a 
Amazônia foi narrada na qualidade de região a ser “desbravada pelo progresso”, onde com o 
avanço do capital industrial (que alcançou uma perspectiva mundial em meados da segunda 
metade do século XIX) os “novos viajantes”, agora representados por engenheiros, militares e 
médicos, acreditavam que poderiam conduzir o progresso tecnicista e um discurso de 
civilização a todos os lugares, inclusive na Amazônia, num processo denominado por Hardman 
(2005) de “modernidade na selva”. 

Neste processo, o football ganharia um importante papel como representante deste projeto de 
civilização que se disseminava pelas cidades amazônicas, notadamente Manaus, Belém e ainda 
Porto Velho. Não apenas por parte dos viajantes, como ainda por segmentos das elites locais, 
tendo como respaldo a economia da borracha, capaz de potencializar o acúmulo de riqueza 
material e ainda a apropriação de práticas culturais de conotação e valorização dos países 
europeus.  

Desta forma, temos como objetivo apresentar e analisar este processo, notadamente 
enfatizando as tensões entre as diversas formas e espacialidades amazônicas no início do século 
XX.  

As cidades de Belém, Manaus e Porto Velho entre a modernidade e a 
“selva” 

 Ao longo da segunda metade do século XIX e meados do início do século XX, mudanças 
significativas ocorreram na vida política, econômica e sociocultural brasileira, tais como a 
abolição da escravatura (1988), proclamação da república (1989) e ainda a inserção das regiões 
do Brasil ao processo denominado como Segunda Revolução Industrial, a partir do crescente 
investimento do capital industrial internacional e ainda com a construção de um discurso de 
modernidade e progresso tecnicista em diversas regiões brasileiras, na qual, determinadas 
espacialidades da Amazônia estariam inseridas. De acordo com Sarges (2000, p. 15): 
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A modernidade entendida como expansão da riqueza, ampliando as possibilidades, caracteriza-
se pelo avanço da tecnologia (Revolução Industrial), construção de ferrovias, expansão do 
mercado internacional, pela urbanização e crescimento das cidades (em área, população e 
densidade), pela mudança de comportamento público e privado e pelo bafejo da democracia, 
transformando as ruas em lugares onde as pessoas circulavam e exibiam seu poder de riqueza.  

O discurso da modernidade seria então uma característica presente em muitas cidades 
brasileiras no período de transição do século XIX para o XX, como no Rio de Janeiro, São 
Paulo, Belo Horizonte, e ainda na Amazônia, nos centros urbanos de Belém, Manaus e ao longo 
das duas primeiras décadas do século XX, em Porto Velho. Nestas cidades ocorreu uma série de 
transformações urbanas e ainda a implantação de práticas culturais e simbólicas que viriam a 
caracterizar a composição de narrativas (seja por parte dos viajantes ou pelas elites locais) sobre 
a Amazônia, de modo a relacioná-la a esta visão de modernidade.  

Loureiro (2001), ao observar essas diferentes perspectivas sobre/na Amazônia, divide a cultura 
amazônica naquilo que ele denomina como sendo dois grandes espaços sociais tradicionais de 
cultura, o primeiro consistindo na cultura urbana e o segundo na cultura rural. E neste processo 
de relação entre homem e natureza, o discurso de invenção de uma Amazônia moderna baseou-
se numa relação de oposição (não absoluta) entre as espacialidades urbana-rural nas quais se 
estruturam importantes cidades amazônicas (como Manaus, Belém e Porto Velho) para as 
demais localidades. Estes espaços rurais, ainda fazem parte da Amazônia, por não serem 
considerados urbanizados, civilizados, cuja natureza foi “conquistada” pelo homem moderno, 
seriam por alguns viajantes, a exemplo de Euclides da Cunha, descritos de modo negativo 
(relacionando a floresta as qualidades de selvagem e caótica).   

Em seus escritos na obra “A margem da história”, relato de sua viagem ao Alto Purus, Euclides 
da Cunha (2006) narrou os aspectos da natureza, principalmente o rio, destacando a ocupação 
humana, o trabalho do seringueiro. Dirigindo ainda, críticas à realidade social local 
(notadamente aos seringueiros da região do Acre) e descrevendo a natureza amazônica como 
grandiosa, porém inacabada. A própria história da região seria dependente de seu aspecto 
natural e o rio Amazonas, seria a representação de uma revolta, desordenada e incompleta. 

O engenheiro Euclides da Cunha viria a compor justamente o grupo de “novos” viajantes que 
dirigiam-se para regiões da Amazônia no início do século XX. Imbuídos pelo discurso de 
civilização e modernidade, tinham como um dos seus objetivos descrever as potencialidades e 
enclaves destes locais para o avanço de uma proposta de civilização para as espacialidades 
amazônicas, numa visão de progresso e cenário em que, de acordo com Hardman (2005, p. 
141): “vivíamos a ‘época heroica dos engenheiros’: excitação, autoconfiança e orgulho eram 
sentimentos compartilhados por essa geração de empreendedores”.  

De acordo com Tocantins (1982) foi ainda Euclides da Cunha que, ao retratar189 as mudanças 
ocorridas em Manaus, encantou-se com os aspectos cosmopolitas desta cidade, o que viria a 
contrapor-se com a realidade observada e narrada por ele ao longo das regiões do Alto Purus. É 
importante considerar, portanto, que a construção de uma proposta de modernidade no Brasil, 
e ainda na Amazônia, historicamente se consolidou numa perspectiva de oposição entre o 
civilizado/selvagem, moderno/ arcaico, urbano/rural e ainda ampliou o hiato entre as elites 
para com os demais segmentos sociais. Ao passo em que os benefícios da modernidade seriam 
direcionados aos segmentos das classes mais abastadas em detrimento das demais categorias 
sociais. Todavia, Loureiro (2001, p. 65) contra-argumenta que: 

É preciso entender que a cultura do mundo ribeirinho se espraia pelo mundo urbano, assim 
como aquela é receptora das contribuições urbanas. Interpenetram-se mutuamente, embora as 
motivações criadoras de cada qual seja relativamente distintas. 

  Desta forma, é importante compreendermos aqui que ambas faziam parte da região 
Amazônica, e que de certa forma estavam intrinsecamente relacionadas à economia da 
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borracha, mas separadas pelos efeitos da urbanização, discurso moderno (com a presença de 
práticas e hábitos de conotação à cultura europeia), e ainda pela concentração das riquezas 
advindas pelo comércio da borracha nas cidades amazônicas, principalmente Manaus e Belém.  

Na floresta estava a fonte material para o acúmulo de riquezas que possibilitariam o processo de 
urbanização de Manaus e Belém. Todavia, a perspectiva de valorização da floresta foi, de modo 
geral, ignorada no processo de invenção da modernidade, que procurava representar nas 
cidades amazônicas semelhanças com as cidades europeias, numa proposta de valorização do 
cosmopolitismo. 

 Esse discurso de “invenção” de uma modernidade em solo amazônico se constituiu em alguns 
segmentos da sociedade, como nos centros urbanos de Manaus, Belém e Porto Velho (onde 
ficava a sede da construtora da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré - EFMM) e refletia-se em 
determinadas práticas culturais presentes nas respectivas localidades. 

 Daou (2004) define este processo como “belle époque amazônica” (1880 – 1910), no qual, com 
o avanço do capital industrial na Amazônia, a partir da abertura da navegação internacional dos 
rios da região (ocorrida em 1867), e principalmente com a ascensão da borracha amazônica 
considerada um produto importante de exportação da economia brasileira190, as cidades de 
Manaus e Belém passariam a receber um significativo trânsito de pessoas, mercadorias, capitais 
e ainda de discursos, notadamente referentes à modernidade. Neste contexto, Daou (2004, p. 
20-1) ressalta ainda que:  

A borracha foi, sem dúvida, um material do progresso, participando da produção dos mais 
modernos bens industriais, expressivos dos avanços da técnica e do domínio da natureza pelo 
homem. Foi também o veículo do progresso material das elites amazônicas, proporcionando-
lhes uma inserção particular na dinâmica das trocas materiais e simbólicas. Foi a econômica da 
borracha que facultou às elites das duas províncias (a do Amazonas e da do Grão-Pará) uma 
aproximação social e cultural com a Europa.  

A importância da economia da borracha para a região é ainda citada por Tocantins (1982, p. 
119), ao considerar que “a Amazônia só granjeou o aspecto dinâmico de realizações sociais e 
econômicas, em notoriedade universal, com o advento da borracha”. Dito isso, os autores 
reforçam a perspectiva de que foi a partir da extração, comercialização e exportação da 
borracha amazônica que se tornou possível uma ocupação efetiva de determinadas 
espacialidades e uma real integração da Amazônia (mesmo que ainda limitada à perspectiva de 
algumas cidades) nas relações econômicas e políticas em nível nacional e até mesmo 
internacional.  

Foi então durante a transição do século XIX para o XX, que Belém e Manaus sofreram 
mudanças significativas em sua espacialidade com a proposta de reformas urbanas, 
notadamente representadas ao longo dos governos do intendente Antônio Lemos em Belém 
(1897-1912) e do governador Eduardo Ribeiro em Manaus (1892-1906), a partir da construção, 
crescimento e embelezamento de determinados espaços da cidade. Contando ainda com a 
implantação de serviços vinculados à ideia de saneamento básico, como rede de esgoto, 
iluminação elétrica e pavimentação das ruas.  

Neste contexto, ao narrar a trajetória de Galvez, Souza (1981) ilustra alguns interessantes 
aspectos sobre as cidades de Belém e Manaus no período de transição do século XIX para o XX. 
Em uma das passagens da obra, relaciona Manaus com a realidade da modernidade e atuação 
de Eduardo Ribeiro, ao narrar que “Vaez – O coronel Eduardo Ribeiro é o principal responsável 
pelas belezas de nossa cidade. Seu governo já está na história. Ele transformou Manaus numa 
cidade civilizada” (SOUZA, 1981: 97). Na sequência da obra, menciona ainda o hábito de vida e 
a riqueza da elite manauara, “a vida em Manaus era duas vezes mais cara que em Paris.” 
(SOUZA, 1981: 101).  
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Ainda inserido nesse processo, embora em menor escala do que acontecia nestas duas cidades, 
Hardman (2005, p. 196) observa que com a construção da EFMM, a então vila de Porto Velho 
(1907), passou a se estabelecer neste espaço, ideias de progresso tecnicista e urbanização. 
Contando já em 1913, com serviços de esgoto, distribuição de água, lavanderia, fábrica de gelo, 
e ainda “a oficina-monstro da estrada de ferro, podendo rivalizar com as mais adiantadas da 
Europa e da América”. 

Este espaço surgiu então do esforço de maximizar a possibilidade do avanço do capital 
industrial na Amazônia, cabendo não apenas a construção de espaços bem distribuídos, como 
também de ambientes salubres e capazes de potencializar o trabalho na estrada de ferro. Foi 
com esse objetivo que o sanitarista Oswaldo Cruz e outros médicos, com contrato com a 
Madeira Mamoré Railway Company, realizaram expedições para essa região a fim de observar 
suas condições sanitárias e também de pontuar os avanços alcançados pela construtora. De 
acordo com seu relatório, Cruz (1910, p. 15) informa que:  

A atual empresa de construção de E. F. Madeira-Mamoré encarou inteligentemente a questão 
sanitária e, afastando-se das normas até agora seguidas pelos seus predecessores, resolveu 
estabelecer sua base de operações fora do terrível foco que é a vila de Santo Antônio. Instalou-se 
a jusante de Santo Antônio em duas zonas denominadas: Porto Velho e Candelária, distando 
respectivamente de Santo Antônio 7 e 5 quilômetros. [...] Porto Velho de Santo Antônio (tal é o 
verdadeiro nome do novo povoado) é o centro industrial. Candelária é o centro dos serviços 
sanitários. 

 Se no aspecto de urbanidade, estas cidades passariam a ser representadas na condição de 
espaços cosmopolitas, a invenção do discurso de modernidade na Amazônia estaria ilustrada 
ainda a partir da implantação de determinadas práticas culturais nas cidades em questão. Daou 
(2004) pontua algumas transformações nas relações socioculturais nas cidades de Belém e 
Manaus, com a construção de espaços públicos, notadamente teatros, clubes, cinemas e praças, 
onde os membros das elites locais poderiam, por meio de seus hábitos culturais, disseminar o 
discurso de uma Amazônia moderna, civilizada e “europeizada”.  

Em Porto Velho, exceto pelos museus e teatros, a vida social local em muito se assemelhava 
com as cidades acima mencionadas, sua elite local promovia atividades culturais (devidamente 
divulgadas no jornal “Alto Madeira”) que pudessem as incluir no discurso moderno e na defesa 
da cultura e hábitos europeus, devidamente ressignificados em solo amazônico.  

 Seria então, a partir dos anos de declínio da exportação da borracha e com o findar de uma 
posição nacional de relativo destaque econômico e político, que as elites de Manaus, Belém e 
em Porto Velho utilizar-se-iam dos espaços públicos para a promoção de práticas culturais que 
simbolicamente ainda representavam uma continuidade do discurso de invenção da tradição de 
uma Amazônia moderna e civilizada. Uma dessas práticas culturais capazes de simbolizar o 
discurso da modernidade consistiu justamente no football. 

Este esporte de origem inglesa foi, nos seus primeiros anos de inserção, no início do século XX, 
apropriado e divulgado nos principais jornais da então capital federal brasileira, o Rio de 
Janeiro, como um elemento elitista e de ares moderno e civilizado. A partir da forma que este 
esporte foi caracterizado na qualidade de elemento moderno, torna-se possível observar 
algumas das tensões, contradições e ainda tensões sociais em torno deste discurso. E se, tal 
como enfatizamos, se o discurso de modernidade simboliza-se a partir de determinadas práticas 
culturais, cabe-nos o questionamento, como a prática do football nas cidades amazônicas se 
estabeleceu como elemento representativo das relações sociais neste projeto de “modernidade 
na selva”?  
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 Football  e  as tensões na Belle Époque  amazônica 

Ao estabelecer o football como um objeto de análise para observar o processo de construção do 
discurso de uma Amazônia moderna, fazemos usos de algumas considerações e conceitos em 
relação aos estudos culturais. Entendemos, antes de tudo, que as práticas culturais são como 
ferramentas para a análise da sociedade, e neste sentido a cultura consiste no conjunto de 
construções de sentidos e representações, dando significado (seja simbólico ou material) para as 
relações sociais. Com isso, ao considerar nuances de um determinado hábito cultural, podemos 
observar importantes aspectos das sociedades, como as tensões e conflitos nas construções dos 
discursos e visões de mundo e ainda, tal como observou Burke (2010), a operação da cultura nas 
relações entre classes e regiões.  

Além disso, ao falar sobre os diferentes significados e o caráter da cultura como instrumento 
observamos as múltiplas relações e tensões sociais. Acreditamos que o discurso de modernidade 
na Amazônia, o football, caracteriza-se num importante elemento para essa percepção. Neste 
sentido, se faz necessário considerar alguns aspectos da prática do football na Amazônia ao 
longo dos anos finais do século XIX e notadamente nas duas primeiras décadas do século XX. 
Um momento em que este esporte seria apropriado pelos membros das elites locais justamente 
com a característica de prática distinta, civilizada e moderna.  

Observando então os arranjos em torno desta prática, se faz possível considerarmos de modo 
pormenorizado algumas questões sobre o discurso de modernidade na selva. Em relação a 
Belém, Gaudêncio (2007) nos informa que:  

Nesse contexto, a bola de futebol ganhou um simbolismo de culto ao corpo e de civilização que 
propagava o modelo europeu, ou seja, havia uma importação não somente de mercadorias mais 
de todo um caráter simbólico que acompanhava cada uma delas, encantando os sujeitos que não 
queriam está de fora de todo esse processo de modernidade. 

Com isso, a prática esportiva representada na figura do football, figurava como uma 
manifestação cultural de destaque num processo que promovia ainda uma perspectiva de 
controle dos corpos, respeito das regras e construção de uma moralidade moderna (BORDIEU, 
2003).  

Outro exemplo disto estaria presente em Porto Velho. Nesta cidade, ao longo dos anos de 1920, 
mesmo com uma condição política e econômica de imensa dependência em relação a Manaus, a 
elite local dissemina por meio do jornal Alto Madeira um discurso de cidade moderna. E se no 
aspecto urbanístico a assertiva não fosse de todo passível de ser comprovada, era na prática do 
football que os segmentos das classes mais abastadas se sentiam representantes da modernidade 
na Amazônia. Entretanto, ao direcionar para si um papel de destaque, a elite local utilizava-se 
da ferramenta de exclusão de demais grupos e pessoas que pretendiam agregar-se aos clubes.   

 Ao procurar legitimar sua visão de mundo, os membros da elite ao longo da Belle Époque 
amazônica pretendiam representar em torno de si e de suas respectivas cidades uma condição 
de destaque e de civilidade, ignorando ou retratando de forma negativa todos os demais 
segmentos sociais, seus hábitos culturais e ainda determinados aspectos da natureza, 
valorizando assim uma visão de Amazônia europeizada, mais moderna do que selvagem. 
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Grupo	de	ingleses	amadores	do	football	–	Manaus	–	1913-1914.	Fonte:	FIGUEIREDO,	1913,	p.	89.	

De certo modo, a importância direcionada ao football, e não aos esportes aquáticos auxiliam na 
percepção de uma construção de um discurso de modernidade na Amazônia. Na imagem acima 
podemos retratar essa posição. Em primeiro plano estão os jogadores ingleses e a bola de 
football e em segundo plano a floresta, uma casa de palha e todo o selvagem que pela cultura 
europeia acreditava-se ser possível suplantar.  

Com essa construção de uma cultura urbana de valorização aos elementos “de fora” 
(LOUREIRO, 2001), o discurso das elites locais e as narrativas dos viajantes passam a ignorar 
seletivamente muitos dos aspectos naturais da região, como os rios e igarapés (que poderiam 
ser utilizados para a prática da natação e regatas). Normando (2007, p. 1) ressalta, em relação a 
Manaus, que:  

predileções pelos banhos, pela pesca e pelo lazer à beira dos rios que tão vivamente ainda 
marcam a cultura amazônica não pareceram combinar com a sonhada civilidade do mundo 
moderno e, portanto, foram apequenadas em sua prática até desaparecerem das vistas. 

Em Porto Velho, uma notícia do jornal Alto Madeira (18 de janeiro de 1923, n. 591) narra: “A 
directoria do Ypiranga Sport Club tendo resolvido fazer alguns reparos em seu campo, pede-
nos avisar que fica prohibido qualquer training de pessôas extranhas ao mesmo club”. A 
diretoria do clube em questão enfatiza, em outras palavras, que apenas os sócios do clube 
poderiam fazer uso do campo, passando a estabelecer ferramentas de distinção e segregação dos 
espaços destinados à prática do football (a exemplo do pagamento de mensalidades para os 
sócios e ingresso para assistir os jogos). 

Todavia, embora o discurso da modernidade e a apropriação da prática do football pela elite 
sejam como um elemento cultural de diferenciação (em conjunto com outros esportes e ainda 
com as vestimentas, o acesso a bailes, óperas, cinema e museus) ele passaria ao longo da 
segunda década do século XX a conquistar adeptos entre diversos segmentos sociais excluídos 
do discurso elitista. Segundo Normando (2007, p. 1), em Manaus:  

Nenhum desses mecanismos logrou êxito em minimizar a popularização do futebol. Equipes 
formadas apenas de europeus não tiveram como se manter diante da necessidade de mesclar as 
responsabilidades do trabalho com a dinâmica das competições e logo compuseram seu elenco 
com amazonenses. 
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Estes segmentos, mesmo proibidos de serem aceitos nos clubes (com a negação ao acesso aos 
campos de futebol e ainda a cobrança de pagamento para assistir aos jogos, fato que ocorria em 
Porto Velho), ressignificavam a prática deste jogo, dando-lhe sentidos próprios que ao longo 
das décadas seguintes transformariam o football em futebol e o tornariam em uma prática 
cultural de intensa disseminação entre os mais variados grupos e espacialidades não apenas na 
Amazônia, como em todo o Brasil.  

Com isso, a apropriação da prática do football, mesmo sendo idealizada para representar o 
discurso da modernidade, também nos permite observar as tensões sociais existentes, pois a 
partir deste esporte, tornou-se possível estabelecer transformações191 neste discurso e novas 
significações para a prática esportiva na Amazônia, e de certo modo, no Brasil. 

Considerações finais 

É importante considerar que o projeto de uma Amazônia moderna se efetivou sob o contraste 
entre os cenários amazônicos e, tal como argumenta Hobsbawm (2012), o processo de invenção 
de uma tradição (aqui representado sob o discurso da modernidade) elegeu algumas 
espacialidades, notadamente as cidades, e as manifestações culturais (a exemplo do football) 
como representantes deste discurso. Todavia, os conflitos e contradições são ainda visíveis, não 
apenas comparando este discurso com outros, mas ainda observando apropriações distintas e 
mudanças de sentido a partir de determinados elementos desta invenção de uma modernidade 
amazônica, como no caso do football. 

As construções imagéticas sobre a Amazônia, tanto por parte dos viajantes e ainda por parte da 
população local (seja nas cidades ou nos espaços rurais) compuseram inúmeras possibilidades 
para a percepção do espaço, tempo e cultura da/na Amazônia. Não tivemos pretensão de 
generalizar o processo de invenção de uma Amazônia moderna, tal como se isso consistisse em 
um único discurso sobre a região, mas ao pontuarmos sobre isso, fizemos no sentido de ampliar 
o entendimento das construções de imagens e sentidos sobre a Amazônia, notadamente 
focalizada na prática do football.  

Portanto, enfatizamos aqui a importância da observação de determinados discursos sobre a 
Amazônia, notadamente a dualidade moderno-arcaico e a construção imagética e de elementos 
culturais inseridos nesse contexto, as variadas condicionantes neste processo e as tensões na 
construção de uma “modernidade na selva”, em que o moderno e o “selvagem” fundem-se e 
transformam a espacialidade amazônica num cenário modernamente selvagem, ou melhor 
dizendo, nem tão moderno e nem tão selvagem: amazônico.  
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A Mulher que gerou uma serpente 

Márcia Nunes MACIEL (Márcia Mura)192 

“Eu não fui nem olhar aquele bicho fui foi nada! Essa gente que foi. A 
Fermina e a Sabá. Eu não fui. Enterraram bem lá na ilha mesmo. Diz que 
era tão feio que Deus me livre!” 

Francisca, que vem de espaços de seringais, traz dentro de sua narração suas experiências de 
vida, a explicação do desaparecimento do lugar em que ela vivia e que, na visão coletiva da sua 
comunidade, se deu por meio da gestação de uma mulher que gerou um bicho o qual se 
transformaria em serpente: 

Hoje nem tem mais a ilha onde a gente morava... Tá tão feio lá aquela ilha... Caiu... Caiu... Que 
só tem aquele bolãozão... Quando a Maria do Pedro, a mulher do meu irmão, adoeceu um 
tempo, ele foi com ela lá na dona Preta. A Maria gerou um bicho. Eu não fui nem olhar aquele 
bicho fui foi nada! Essa gente que foi. A Fermina e a Sabá. Eu não fui. Enterraram bem lá na ilha 
mesmo. Diz que era tão feio que Deus me livre! Então, a Maria ficou doente, ficou toda 
amarelona. Levaram ela pra fazer uma consulta com a dona Preta... Aí diz que os mestres lá 
falaram que aquela ilha ia cair tudo, ainda mais lá onde a gente morava. Que lá do lado de cima 
ia cair tudo aquela ilha, no lugar que a Maria com o Pedro moravam. Que aquele bicho que a 
Maria teve ia virar uma serpente. Ah! Mas, eu tinha medo! Mais que depressa nós já arrumamos 
as coisas pra ir embora. Ainda bem que o Antônio se virou e arrumou casa pra nós aí no 
Triângulo. Nós viemos embora foi daí. E caiu mesmo... Caiu tudo... Caía cada rebolão de terra 
(Trecho da narrativa resultante da entrevista realizada com Francisca Nunes Maciel, falecida em 
2007 com 88 anos de idade, IN MACIEL, 2013 p. 5). 

Essa narrativa atualiza uma maneira indígena de ver o mundo, no entanto, ao invés de ser uma 
narrativa de origem é uma narrativa de desaparecimento, e assim como nas narrações indígenas 
(oralidade), há o elemento da transformação após ser enterrado. Como na narrativa (oralidade 
passada para a escrita), da maniva que surge após a cunhantã ser enterrada e no lugar dela nasce 
a maniva. Da mesma maneira, o bicho que a mulher gerou após ser enterrado tomou forma de 
serpente. A curandeira disse que o bicho viraria serpente e no lugar onde o bicho foi enterrado 
foi onde caiu mais terra.  

Ao comparar as duas narrativas ,o que está sendo frisado é o ato de enterrar como parte 
fundamental para a transformação. Somente após enterrar o bicho gerado pela mulher, que ele 
transforma-se em bicho e faz desmoronar o lugar, assim, como somente após enterrar a 
cunhantã surgiu a macaxeira. A imersão na água também possibilita a transformação na 
perspectiva indígena, como exemplo, há botos que ao sair da água ganham a forma de homem e 
ao cair dentro d’água e nela emergir se transformam em boto. Assim, é possível perceber nesses 
exemplos apresentados que a transformação está no ato de adentrar na matéria da terra ou da 
água. Dessa maneira, é possível entender que os seres da terra se transformam ao serem 
enterrados e os seres das águas se transformam adentrando nas profundezas das águas. No caso 
da cobra que pode ser da terra e da água pode se transformar adentrando nessas duas matérias.  

 Num estudo ou numa vivência mais intensa com as narrativas (escrita) ou narrações (orais) 
indígenas, podemos encontrar como predominante as explicações das origens das coisas, do 
dia, da noite, das estrelas, da lua, de tudo que configura a linguagem específica de cada povo 
indígena. Quando observamos as narrativas ou narrações de comunidades que resultaram de 
processos de desterritorializações, de apagamentos de referências indígenas, essas referências se 
mantêm como narrativas e narrações de destruição e desaparecimentos. Como no caso das 
narrações das cobras grandes das margens do rio Madeira, que até o momento, vem se 
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manifestando com essa característica nos registros construídos por meio da história oral ou em 
registros escritos.  

Essas narrações são recorrentes nas comunidades pertencentes ao Estado de Rondônia, às 
margens do rio Madeira. Barqueiros e moradores dessas comunidades contam histórias sobre 
lugares que desapareceram, porque, foram afundados por uma cobra grande. A mais conhecida 
é a da comunidade denominada, Terra Caída. Segundo contam, numa noite de festa, uma cobra 
grande afundou a ilha, escapando apenas um casal de velhos. Até hoje quando as embarcações 
passam perto do lugar à meia noite escutam música, o pessoal festejando e o galo cantando. De 
acordo com os barqueiros, eles não passam no lugar onde ficava a comunidade devido aos 
fortes remansos. 

O elemento de destruição nessas histórias pode ser entendido dentro do contexto de transições 
de mundos, de desaldeamentos para espaços de seringais, e dos seringais para espaços urbanos. 
O rio Madeira tem uma história de territórios de perambulação indígena. No avanço das frentes 
colonizadoras, alguns se deslocaram para outros lugares mais afastados e outros grupos 
passaram por um processo de desterritorialização; numa curta duração histórica foram se 
tornando vilas e formando populações excluídas socialmente nos espaços urbanos, tanto na 
transição dos aldeamentos para as vilas, como na introdução dessa massa populacional nos 
espaços dos seringais, que resultam, atualmente, nas comunidades constituídas às margens do 
rio Madeira.   

No livro: Visões da Natureza – Seringueiros e colonos em Rondônia de Carlos Corrêa Teixeira 
(1999) há uma narrativa com a mesma temática da cobra que afundou uma comunidade 
indígena no rio madeira, recuperada por um registro feito pelo Padre Vitor Hugo: 

Próximo a Borba os Carmelitas fundaram, em 1827, a aldeia de Sapucaiaoroca, nome que se 
associa a um lugar próximo que teria submergido nas profundezas do rio, amaldiçoado que fora 
pelos deuses devido à má conduta de seus habitantes, os índios Mura. Estes entoavam cantigas 
tão impuras e se entregavam a danças tão lascivas que faziam chorar de dor seus espíritos 
protetores. Com o advento de Sapucaiaoroca e a mudança que esses índios fizeram para essa 
localidade, conta-se que nas horas mortas da noite os carmelitas se atormentavam ouvindo um 
incessante cantar de galos que se erguia do fundo das águas, como se aqueles espíritos – os anga-
turáma- deplorassem o infortúnio da povoação que desaparecera (APUD TEIXEIRA, 1999, p. 
85). 

Teixeira (1999) ressalta a observação de Vitor Hugo de que essa narrativa teria sido forjada ou 
adulterada por missionários que ali viveram com objetivos de catequese. Essa estratégia comum 
dos missionários de forjar ou adulterar as narrações indígenas a favor da cristianização dos 
povos indígenas foi utilizada para afastá-los de seus rituais religiosos. Possivelmente, isso 
interferiu nas transformações simbólicas relacionadas aos mitos cristãos, o que poderia explicar 
a conotação de punição às festas, a comportamentos e práticas de comunidades vistas como não 
cristãs.  

Comparando a descrição narrativa trazida por Teixeira (1999) “[...] os índios Mura. Estes 
entoavam cantigas tão impuras e se entregavam a danças tão lascivas que faziam chorar de dor 
seus espíritos protetores”. Com a história da Terra Caída que foi afundada por uma cobra 
grande numa noite de festa, é possível, perceber uma sinalização comum do lugar onde 
submergiram, pois nesse lugar escutam o canto do galo vindo do fundo das águas. Nesse 
sentido, as duas carregam em comum a destruição e a condenação do desaparecimento das 
práticas das festas que realizavam. Dessa forma, na narrativa da “Mulher que gerou uma 
serpente” aparece a destruição do lugar, e a condenação se caracteriza no próprio fenômeno da 
gestação do bicho e sua transformação na serpente, que faria o lugar desaparecer, o que 
apavoraria a comunidade. 
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Diante de mundos que se constituíram a partir do extermínio de vários povos indígenas e da 
circulação de culturas de povos da Pan Amazônia, do restante do Brasil e de diferentes lugares 
do mundo, as narrações que correspondem ao modo de ver o indígena emergem como 
explicações de fenômenos de desaparecimentos de povos, lugares e comunidades. É dentro 
dessa leitura contextualizada, nas comunidades advindas dos espaços de seringais que a 
narrativa da “Mulher que gerou uma serpente” passa pela constituição do ser e ver o mundo da 
comunidade que Francisca fez parte. A narrativa passa também, pela forma como a narradora 
fez sua atualização. É esse movimento que faz uma explicação de mundo se manifestar por meio 
da cunhada que gera o bicho que tomou forma de serpente, algo que todos acreditaram. 

A maneira como Francisca descreve o lugar da ilha que foi para o fundo: “Hoje nem tem mais a 
ilha onde a gente morava... Tá tão feio lá aquela ilha... Caiu... Caiu... Que só tem aquele 
bolãozão.” Também, é na história contada da Terra Caída, que segundo, os barqueiros há muito 
remanso no local que foi afundado, e ao passar de barco escutam vindo do fundo do rio os 
barulhos da festa e do canto do galo. Da mesma maneira, essa sinalização aparece no registro 
feito por Vitor Hugo: “Conta-se que nas horas mortas da noite os carmelitas se atormentavam 
ouvindo um incessante cantar de galos que se erguia do fundo das águas”. Isso marca a 
inscrição de paisagens que está presente numa etnografia sobre os Mura apresentada por Marta 
Amoroso (2013) em seu artigo “O nascimento da aldeia Mura. Sentidos e modos de habitar a 
beira”: 

Paulo Bentes acompanhado pelo pajé Leodoro em viagens xamânicas, sabe da presença da cobra 
- grande que habita no rio Preto do Igapó – Açú, logo abaixo da atual aldeia nas formações 
rochosas que ficam expostas no verão sua aparência de cobra com cabeça de piranha passou a 
dar nome à aldeia. Essa entidade do encante seria uma das serpentes identificadas em pontos do 
rio marcados por remansos, localizados em localidades como Cunhã, Forno, Tapagem, 
Sapucaia, locais habitados tradicionalmente pelos Mura do Igapó - Açu hoje sedes de aldeias 
(AMOROSO, 2013, p. 14). 

Assim como os Mura inscrevem nas paisagens reminiscências de episódios como estes da 
cobra-piranha, presentes na etnografia citada, em que as serpentes identificadas em pontos do 
rio marcados por remansos demarcam as localidades onde se encontram as aldeias Mura, as 
narrações sobre os afundamentos dos lugares pela cobra grande podem também estar 
marcando o rio Madeira como território de ocupação indígena, sobretudo, dos Mura e 
Munduruku que habitavam de forma predominante esse rio até o século XIX. Atualmente, se 
constituíram em suas margens as comunidades resultantes dos espaços de seringais, as quais 
mantém um modo de ser indígena nas formas de significar o mundo na relação com a terra e o 
rio. 

O Xamanismo que está na etnografia dos Mura atuais corresponde com a figura da dona Preta 
mencionada por Francisca: “Então, a Maria ficou doente, ficou toda amarelona. Levaram ela 
pra fazer uma consulta com a dona Preta... Aí diz que os mestres lá falaram que aquela ilha ia 
cair tudo, ainda mais lá onde a gente morava”.  Dona Preta é a curandeira procurada por todas 
as comunidades do rio Madeira, não só das comunidades que fazem parte do Estado de 
Rondônia, mas também do Estado do Amazonas. No trabalho de campo feito durante o ano de 
2013 no lugar Uruapeara, localizado entre o município de Humaitá e Manicoré/AM, foi 
possível presenciar o caso de um homem que estava com a perna inchada e com uma ferida que 
não sarava mesmo com tratamento médico e remédios tradicionais. Tendo, dessa maneira, que 
se deslocar com sua esposa até a dona Preta para buscar tratamento.  

A dona Preta é respeitada pelas comunidades das margens do rio Madeira, desde o tempo em 
que existia a comunidade que Francisca vivia. Numa outra ocasião esse respeito foi constatado 
na fala de uma moradora da comunidade de Nazaré, formada por famílias que iniciaram seus 
deslocamentos para essa comunidade saindo do Uruapeara e outras localidades para trabalhar 
na sorva e na seringa. Tendo como patrão um homem conhecido por seu Nanan, em atividades 
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extrativistas, desde o final da década de 50 e início da 60, segundo, contam os moradores 
antigos. Essa mulher ao se referir ao risco de comer os peixes do rio Madeira depois das 
intervenções feitas pelas hidrelétricas disse: “Os mestres da Dona Preta mandaram avisar que 
não é mais pra ninguém comer peixe do rio Madeira, senão, vai ficar todo mundo apustemado 
(inflamado por dentro)”. Segundo ela, todas as pessoas ficaram alarmadas com esse aviso. Isso 
mostra a representatividade xamânica de dona Preta, pois seus mestres são os botos que vivem 
no fundo do rio. É importante dizer, diante disso, que uma equipe técnica analisou a água 
consumida pela comunidade e alertou da contaminação. Mas, isso não tinha causado grande 
alarme nas pessoas, foi preciso a dona Preta auxiliada pelos botos que habitam o fundo do rio 
Madeira avisar as comunidades, para se darem conta da situação em que se encontram. Esse e 
outros exemplos vivenciados em Nazaré mostram que o modo de ver e ser dos indígenas nessas 
comunidades das margens do Madeira se mantém. 

Basta descer o rio madeira e se colocar a ouvir as histórias contadas pelos mais velhos, vivenciar 
os modos de vida nessas comunidades, para perceber como se mantém os modos de ser e ver 
dos indígenas, a maneira como nomeiam as coisas nas florestas, nos rios, presentes em seus 
contares e cantares... 
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O Mapinguari e o Megatério:  entre o significado múltiplo e  o 
propósito único 

Valdir VEGINI193 
Rebecca Louize VEGINI194 

1. Introdução 

Narrativas que descrevem façanhas de entes amedrontadores por entre os mais longínquos 
rincões da floresta amazônica são sobejamente conhecidas tanto pelos amazônidas quanto pela 
literatura que trata desse tipo de assunto. Todavia, no que se refere particularmente ao 
Mapinguari, sua divulgação parece ter ultrapassado as fronteiras amazônicas e seu alcance 
ultrapassado os limites da linguagem. Assim, por exemplo, no fim do século XIX, o 
paleontólogo Florentino Ameghino propôs a hipótese que explicaria a existência do 
Mapinguari. Para ele, "seria a sobrevivência de algumas preguiças gigantes [(...)] no interior da 
Floresta Amazônica". (FLORENTINO AMEGHINO - MAPINGUARI, 2013). David Oren, 
ornitólogo e ex-pesquisador do Museu Emílio Goeldi, em Belém, entendeu que as narrativas 
que falavam do Mapinguari eram evidências dessa hipótese, e chegou a fazer uma expedição 
para comprovar a existência desse animal. (RECANTO DAS LETRAS, 2013).   

À primeira vista, as descrições científicas sobre o Megatério podem até fazer crer que essa 
hipótese faça sentido já que manuais de paleozoologia e dicionários se referem a esses animais 
como "preguiças-gigantes do gênero Megatherium, que viveram na América do Sul meridional, 
do Mioceno ao Pleistoceno, de corpo maciço e gigantesco, com cerca de 6 m de comprimento e 
esqueleto com características semelhantes às das preguiças e tamanduás viventes" 
(DICIONÁRIO HOUAIS, 2013); "besta gigante, preguiça gigantesca, que viveu do Plioceno até 
o Pleistoceno, há aproximadamente 20 mil anos, nas Américas do Sul e do Norte. 
(MEGATÉRIO, 2015)  

Se fizermos um levantamento superficial das narrativas que retratam o Mapinguari, vamos 
verificar que esse personagem monstruoso amazônico tem mesmo características muito 
semelhantes às do Megatério como, por exemplo, as grifadas na citação acima. Ou seja, tanto o 
Mapinguari, como o Megatério, são descritos, entre outros atributos, como tendo um "corpo 
maciço e gigantesco, com cerca de 6 metros de comprimento" ou como uma "besta gigante, [...] 
gigantesca".   

Todavia, se nosso olhar se fizer mais profundo na direção das descrições do Mapinguari, com 
certeza verificaremos inúmeros detalhes que vão nos permitir concluir que se trata de um 
personagem muito distinto do Megatério. Entre esses detalhes, o mais abissal mostra que o 
Megatério é um animal pré-histórico extinto há milhares de anos; o Mapinguari, um 
personagem de narrativas amazônicas ainda presente na memória do homem interiorano e 
cultivado em festivais como o de Parintins. Vegini et al. (2015, p. 85-6), com base em Cascudo 
(1976), Pereira (2001), Santos (2002), Bezerra (2011), mostra na citação a seguir uma síntese das 
principais características do Mapinguari, que não deixam dúvidas quanto a sua identidade 
inconfundível.    

[...] besta horrenda, verdadeiro demônio do mal, sem utilidades nem vícios cuja satisfação 
determine aliança momentânea, homem agigantado, macacão enorme, espécie de orangotango, 
maior que um homem, com um único olho na testa [ciclope/arimaspo], peludo que nem um 
coatá ou como um porco espinho, com pelos de aço, que o recobrem como um manto, 
tornando-o invulnerável à bala, com exceção ao umbigo, de fome inextinguível, matador cruel e 
contumaz, antropófago e obstinado pela cabeça de suas vítimas. Seus pés enormes são como os 
de um burro [hipópode] e, em algumas versões, são virados para trás [opistópodes] como os dos 
Matuicés, do Curupira e do Caapora. Cada um de seus passos é de três metros, suas mãos são 
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compridas e suas unhas em garra. [...] não anda durante a noite que é quando dorme. O perigo 
era de dia, o dia penumbra no meio da floresta, que coa a luz do Sol fazendo-a macia e tênue. 
Não avança silencioso como seria preciso e lógico, mas vem berrando alto, berros soltos, curtos, 
atordoadores, apelos terríveis que podem ser ouvidos de longe pelos homens. A posição de sua 
boca é anômala, rasgada do nariz ao estômago, como um blêmio, num corte vertical cujos lábios 
rubros estão sujos de sangue (VEGINI et al., 2014, p. 85-6). 

Como se pode observar, as diferenças são enormes. Se não bastasse isso, de acordo com dados 
paleozoológicos comprovados, o Megatério era um animal provido de cauda enquanto 
nenhuma descrição a respeito do Mapinguari fala desse apêndice. Ao contrário do Megatério, o 
personagem monstruoso amazônico estaria mais próximo dos primatas superiores, e até do 
homem, do que o Megatério, como mostra a citação acima. Além disso, a convivência do 
Megatério, um animal pré-histórico, com os ameríndios é algo extremamente improvável, mas 
narrativas que descrevem os horrores provocados pelo Mapinguari entre os amazônidas 
continuam sendo produzidas ainda em nossos dias. O Megatério, extinto, virou uma estátua de 
sal; o Mapinguari, dinâmico, amedrontador, violento e antropófago, continua entre os mais 
longínquos rincões da floresta amazônica "berrando alto, berros soltos, curtos, altos, 
atordoadores" (CASCUDO, 1976, p. 190), "quebrando galhos e derrubando árvores, deixando 
um rastro de destruição". (BRITO, 2007, p. 74). É o caso, por exemplo, da reportagem exibida 
no jornal eletrônico "RONDONIAAOVIVO" no dia 8 de outubro de 2014 pelo repórter João 
Bosco e transcrita abaixo.  

A notícia de que um grupo de catadores de açaí teriam avistado um mapinguari na Reserva 
Florestal Samaúma, deixando os moradores da Vila dos Pescadores, apavorados. Localizada na 
cabeceira da ponte sobre o rio Jamari, há cerca de 85 quilômetros de Porto Velho, a Vila dos 
Pescadores é formada por mais de 30 famílias, todas sobreviventes da pesca e da extração do 
açaí. [...] O fato ocorreu no início de setembro, quando um grupo de extrativistas foram realizar 
a coleta do açaí no rio Japiim, onde fica localizada a Reserva Samaúma, próximo de uma grande 
serra. [...] Para um catador que fazia parte do grupo, tudo teria começado quando eles ouviram 
um grito na floresta a dentro. “Comecei a imitar o grito e percebi que o som se aproximava de 
nós. Foi quando começamos a ouvir um forte estralo e de maneira intermitente. Nesse 
momento, apareceu uma criatura de cor escura e de aproximadamente dois metros de altura, 
com apenas um olho avermelhado como chamas”. Assustados, todos deixaram o açaí que 
tinham colhido e correram para a beira do rio, pegaram o Rabeta e voltaram para uma barraca 
improvisada que eles tinham feito. Mas ao chegar próximo da barraca, o medo foi ainda maior, 
quando viram novamente a criatura próxima da barraca. Na mesma hora, todos retornaram 
para a canoa, ligaram a Rabeta rapidamente e voltaram atemorizados em direção a Vila. “Já 
estava escuro quando saímos da reserva, sem lanterna e deixamos tudo para trás. A viagem de 
volta foi perigosa, pois não enxergávamos quase nada”, disse um deles. O susto foi tão grande 
que alguns deles não conseguiram dormir por alguns dias. A notícia logo se espalhou na Vila e 
devido ao ocorrido, nenhum extrativista se arrisca a ir mais naquela reserva (BOSCO, 2014). 

Qual foi afinal das contas, o contexto original que permitiu descrições aparentemente tão 
antagônicas que retratam dois entes tão próximos e simultaneamente tão distantes na mente 
humana? Talvez a melhor estratégia para estabelecermos um contraponto seja tentarmos 
explicar primeiro o fenômeno da tradição oral (VANSINA, 1982, p. 157-179) para depois 
refletirmos um pouco acerca da "evolução cognitiva da humanidade" (GELLNER, 1992, p. 38-
64).    

2.  A tradição oral 

Segundo Vansina (1982, p. 157), a tradição oral é o testemunho de uma sociedade transmitido 
oralmente de uma geração a outra. Suas características particulares são o verbalismo, que 
também se constitui em sua maneira de transmissão, diferindo, por isso, das fontes escritas. 
Devido à sua complexidade, não é fácil encontrar uma definição para tradição oral que dê conta 
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de todos os seus aspectos. Para esse autor, porém, uma definição um pouco arbitrária de um 
testemunho poderia ser a que compreende "todas as declarações feitas por uma pessoa sobre 
uma mesma sequência de acontecimentos passados, contanto que a pessoa não tenha adquirido 
novas informações entre as diversas declarações". (VANSINA, 1982, p. 158). Para ele, uma 
tradição oral é uma mensagem transmitida de uma geração para a seguinte, embora nem toda 
informação verbal seja uma tradição. Por isso, pondera, o testemunho ocular é de grande valor, 
por se tratar de uma fonte "imediata", não transmitida, de modo que os riscos de distorção do 
conteúdo são mínimos. Para ele, portanto, "toda tradição oral legítima deveria, na realidade, 
fundar-se no relato de uma testemunha ocular" (VANSINA, 1982, p. 158). Ele afirma também 
que uma sociedade ágrafa reconhece a fala não apenas como um meio de comunicação diária, 
mas também como um meio de preservação da sabedoria dos ancestrais, que é preservada e 
venerada pela tradição oral. Quase em todas as partes, afirma, que a palavra tem um "poder 
misterioso", pois "as palavras criam coisas" (VANSINA, 1982, p. 157). Nesse sentido, prossegue, 
a oralidade é uma atitude diante da realidade e não a ausência de uma habilidade. Essa 
oralidade, segundo ele é reflexo da representação coletiva já que o corpus da tradição é a 
memória coletiva de uma sociedade que se explica a si mesma. Assim, antes de interpretar as 
tradições de uma sociedade, é preciso inteirar-se dos modos de pensar dessa sociedade.  

Nesse sentido, analisando as diversas narrativas contendo personagens gigantes e estranhas 
produzidas na Antiguidade (como as descritas por Homero, Ctésias, Plinio, Solino e Aulo 
Gélio, Agostinho de Hipona etc.), na Idade Média (como as descritas por Isidoro de Sevilha, 
Marco Polo, Jourdain de Séverac, Odorico de Pordenone, Jean de Mandeville etc.), em solo 
lusitano antes da época dos grandes descobrimentos marítimos (as personagens Alicórnio, 
Lobisomem e Olharapo etc.), em solo ameríndio antes da chegada dos europeus (como as 
personagens Jurupari, Wãx-ti)/Bisiu, Anhanga, Curupira/Mutayús/Matuicés/Boraró, 
Curiguerês, Caapora/Caipora, Mboi-Tatá, Macaco-Preguiça gigante etc.), as da época dos 
grandes descobrimentos (descritas por Colombo, Vespúcio e Pigafetta etc.), as dos relatos dos 
missionários europeus em solo brasileiro (produzidas por Anchieta, Nóbrega, Thévet, Léry, 
Acuña, Vasconcellos, d'Evreux, d'Avebeville etc.), a dos viajantes europeus no século XVI 
(como as de Staden, Gândavo, Soares de Sousa etc.), as do período colonial no Nordeste 
brasileiro (como as personagens Pai do Mato/Mata, Pé-de-Garrafa, Quibungo, Labatut, Papa-
Figo, Gorjala, Bicho-Homem, Cupelobo), as dos relatos dos seringueiros nordestinos, 
recontadas e adaptadas pelos indígenas, garimpeiros, mateiros, caçadores e ribeirinhos no curso 
dos infindáveis rios amazônicos (com destaque para o Cabelobo e o Mapinguari), Vegini et al. 
(2014), observa-se que elas são reflexos do pensamento dos povos que as cultivaram, são 
"representações coletivas inconscientes de cada uma dessas civilizações e se constituíram numa 
das formas encontradas por eles para conceber o mundo de seu tempo" (VANSINA, 1982, p. 
166-7). Bariani afirma que o Mapinguari seria apenas "mais uma das demonstrações do medo 
do desconhecido e do insondável dentro do dia a dia do povo interiorano" (BARIANI, 2013, p. 
21), ou seja, seria uma representação coletiva inconsciente da civilização amazônica do final do 
século XIX e grande parte do século XX, que perdura, por meios de novas adaptações, até os 
dias de hoje.  

 Entre as representações coletivas que mais influenciam a tradição, de acordo com Vansina, está 
"uma série e categorias de base que precedem a experiência dos sentidos: tempo, espaço, 
verdade histórica, causalidade". Quanto à "verdade histórica", segundo ele, "ela está sempre 
estreitamente ligada à fidelidade do registro oral transmitido", que deverá ser, 
preferencialmente, de fonte imediata, não transmitida, de modo que os riscos de distorção do 
conteúdo, como apontado acima, serão mínimos. Em geral, prossegue Vansina, "as tradições 
refletem tanto um mito, no sentido antropológico do termo, como informações históricas". De 
acordo com ele, sem cronologia não há história, "pois não se pode distinguir o que precede do 
que segue" e a tradição oral sempre apresenta uma cronologia relativa, expressa em listas ou em 
gerações. Amparado em sua larga experiência prática nesse tema, ele conclui que "o valor maior 
das tradições reside em sua explicação das mudanças históricas no interior de uma civilização" 
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(VANSINA, 1982, p. 170, 171 e 179). O surgimento do Mapinguari, fruto de inúmeras 
adaptações de personagens monstruosas da tradição europeia e indígena (VEGINI et al., 2014), 
surgiu durante os ciclos da borracha na Amazônia no final do século XIX e nas primeiras cinco 
décadas do século XX, período histórico em que ocorreram duas guerras mundiais, forçando 
grandes mudanças na face do planeta nas quais a Amazônia esteve fortemente presente.  

3.  A evolução cognitiva da humanidade  

Ainda que Vansina (1982) tenha abordado convincentemente a questão da "verdade histórica" 
na tradição oral, sobram ainda dúvidas quanto à verdade em relação às narrativas que falam do 
Mapinguari, principalmente quando confrontadas com as conclusões científicas acerca do 
Megatério. A propósito da problemática da "verdade" em narrativas, Vegini et al. (2014, p. 113-
7), amparado nos estudos de Gellner (1992, p. 38-64) afirma que a sociedade moderna e as 
diferenças que a distinguem das comunidades que as precederam, apresenta alguns critérios 
que permitem avaliar melhor o alcance dessa palavra. Gellner estabelece a hipótese de que a 
transformação das comunidades em sociedade, decorrente, sobretudo, da Revolução Científico-
Industrial, promoveu uma mudança cognitiva: "Las características básicas de nuestro mundo 
fueron codificadas por la teoría del conocimiento del siglo XVIII, y recodificadas en el XX" 
(GELLNER, 1992, p. 59). Segundo ele, nas comunidades (dos períodos pré-agrário e agrário), 
que precedem a Revolução Científico-Industrial, predominava, e predomina em comunidades 
isoladas e conservadoras, o pensamento ou das "actividades de significado múltiple", enquanto 
nas sociedades, a partir dessa Revolução, há o que ele chama de "actividades de intención o 
propósito único". A diferença entre cada uma dessas formas de pensamento decorre da divisão 
social do trabalho, quando o homem precisa especializar-se profissionalmente para exercer seu 
trabalho diário. Para exemplificar isso, Gellner utiliza o ato comercial de selecionar algo que se 
deseja comprar. Assim, num ambiente de significado múltiplo, não se leva em consideração 
somente o preço dos produtos, mas também as relações sociais que se tem ou se pretende ter 
com o vendedor/comprador, nos mais diferentes pontos de vista como, por exemplo, torná-lo 
candidato a genro, aliado político, colaborador futuro em outras atividades etc. Já num 
ambiente de propósito único, só o preço é que interessa, pois as relações sociais com o 
vendedor/comprador não interferem no produto comerciado. Neste caso, a máxima "amigos, 
amigos, negócios à parte" é levada em consideração ao extremo. Com base nesses pressupostos, 
ele propõe que essa diferença entre atividades estabeleça também uma diferença entre 
sensibilidades, uma múltipla e a outra não. No caso das comunidades, ocorrem sempre 
sensibilidades múltiplas e isso se desenvolve, segundo ele, em duas formas de se considerar a 
verdade. A verdade (1), que é a relação entre o discurso e a realidade, que ele chama de 
"referência"; a verdade (2), que é a relação entre os discursos, e que ele chama de "afirmación de 
concepto compartido". Dessa maneira, pode-se imaginar que os membros de uma comunidade 
de sensibilidade múltipla levassem em consideração esses dois tipos de verdade a todo tempo e, 
portanto, um discurso podia ser verdadeiro não porque tinha relação com a realidade, mas, 
porque tinha relação com outros discursos. Nessas comunidades havia o predomínio intenso da 
verdade (2), ou seja, a "afirmação de conhecimento partilhado"; já nas sociedades, há a 
supremacia da verdade (1), ou seja, a referência. Esse compartilhar de conhecimento servia 
também para afirmar o compromisso de pertencimento dos membros de uma mesma 
comunidade linguística: "sirve ante todo para afirmar el compromiso de los usuarios del 
lenguaje para con los conceptos que comparten. Pertencen simuláneamente a la misma 
comunidad. La fidelidad a los conceptos hace posible la fidelidad a la comunidade " (GELLNER, 
1992, p. 52). Num contexto de sensibilidade múltipla, segundo Gellner, os atos de discurso são 
sempre atos de interação social, ou seja, eles não têm relação direta com a natureza ou com a 
realidade. Segundo suas próprias palavras: 

Los mitos y las leyendas fundamentales, la clasificación de hombres, animales , objetos y 
actividades, el lugar y el papel que les son asignados: todo ello es fijo y ya está dado en la vida 
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diaria de la mayoría de las sociedades. Gran parte de lo que dicen los hombres y el contenido de 
lo que dicen no posee una relación directa con la naturaleza (al contrario de lo que sostienen los 
teóricos ingenuos del lenguaje, que quisieran tratar todos los actos del discurso como informes 
sobre experiencias), sino simplemente representa un aspecto de la interacición social. El linguaje 
no sólo se funda em el ritual; es um ritual. La gramática es el conjunto de todas las reglas que 
rigen un  acto ritual. El lenguaje es la actividad ritual más difundida (GELLNER, 1992, p. 48-9). 

Assim, na avaliação dos atos de discurso, quanto a serem verdadeiros ou não, deve ser 
considerado especialmente a verdade (2), da afirmação do pensamento partilhado. Nesse caso, 
qualquer ato de discurso é essencialmente um ritual de aprovação do que já foi dito e, portanto, 
compartilhado com os antepassados ou ancestrais.  

Sob esse ponto de vista, as narrativas que tratam de personagens monstruosas como o 
Mapinguari, enquadram-se perfeitamente no contexto das sensibilidades múltiplas, 
característico do pensamento em que preponderava o sentimento de comunidade, dos 
discursos ritualizados pela necessária afirmação do conhecimento partilhado. Nesse período 
comunitário, como vimos, um discurso podia ser verdadeiro, não porque tinha relação com a 
realidade, mas porque tinha relação com outros discursos, ou seja, os relatos dos seringueiros 
nordestinos, recontados e adaptados pelos indígenas, garimpeiros, mateiros, caçadores e 
ribeirinhos no curso dos infindáveis rios amazônicos eram, como mencionado acima, 
essencialmente um ritual de aprovação do que já foi dito. Eram sempre atos de interação social, 
ou seja, eles não tinham relação direta com a natureza ou com a realidade, mas nem por isso 
deixavam de ser verdadeiros. Essas narrativas foram desenvolvidas num período da história 
humana anterior ao que Gellner chama de sociedade. Nesta, diferente daquela, há o 
predomínio, da verdade que ele chama de 1, da "referência", do ambiente do propósito único, 
"que corresponde al mundo como "ahora lo conoecemos" (GUELLNER, 1992, p. 59), o mundo 
da paleozoologia e dos dicionários, "das preguiças-gigantes, do gênero Megatherium, que 
viveram na América do Sul meridional, do Mioceno ao Pleistoceno, de corpo maciço e 
gigantesco, com cerca de 6 metros de comprimento e esqueleto com características semelhantes 
às das preguiças e tamanduás viventes" (DICIONÁRIO HOUAIS, 2014); da "besta gigante, 
preguiça gigantesca, que viveu do Plioceno até o Pleistoceno, há aproximadamente 20 mil anos, 
nas Américas do Sul e do Norte. (MEGATÉRIO, 2014).  

Estamos diante, pois, de duas verdades, a verdade do "significado múltiplo", construída pelas 
comunidades humanas durante os períodos pré-agrário, da caça/coleta, e do agrário, e a 
verdade do "propósito único", gestada pela sociedade humana a partir da Revolução Científico-
Industrial. Por esse viés, foi, é e será inútil que pesquisadores empreendam expedições 
científicas para tentar comprovar a sobrevivência de algumas preguiças gigantes no interior da 
Floresta Amazônica e, mais inútil ainda será tentar estabelecer a relação entre esses animais 
com as narrativas que falavam e que ainda falam do Mapinguari em comunidades isoladas no 
interior da Amazônia, que é uma questão de outra ordem.  Entretanto, de forma avassaladora, a 
verdade da "referência", do ambiente do propósito único, "que corresponde ao mundo como 
agora o conhecemos" (GUELLNER, 1992, p. 59), está sufocando a primeira e obscurecendo o 
encanto das narrativas ancestrais a tal ponto que as novas gerações de amazônidas que vivem 
nas cidades pouco sabem falar a respeito da maioria das personagens monstruosas. Quando os 
autores deste artigo perguntam a respeito do Mapinguari, quase sempre recebem deles como 
resposta: "Meu avô falava disso". Relatos isolados, porém, alimentam a esperança de que o 
Mapinguari continue vivo, "berrando alto, berros soltos, curtos, altos, atordoadores" 
(CASCUDO, 1976, p. 190), "quebrando galhos e derrubando árvores, deixando um rastro de 
destruição". (BRITO, 2007, p. 74).  
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Imaginário e Ensino de História 

 “Escrever história é tão difícil que a maioria dos historiadores vê-se obrigado a fazer concessões 
à técnica do lendário” (AUERBACH, 1976, p. 17). É com essa descrição sobre o fazer história 
que abrimos a discussão em torno das construções imaginárias, insólitas e míticas e sua relação 
com o ensinar, o aprender e o dialogar em torno da História como disciplina escolar. Fosse uma 
disciplina prática e facilmente identificável suas variáveis e objetivações, a História não se 
(auto) discutiria e problematizaria. Afinal, a História é um campo cognitivo-acadêmico, por 
isso, perfaz os caminhos cientificistas e as suas problemáticas, no entanto, seria essa dimensão 
apenas a “ponta do iceberg” do conhecimento histórico, e o fazer história requer um alto grau 
de persuasão, retórica, tanto quanto de método, técnica e teoria.  

 O lendário, o mítico, o imaginário são elementos constitutivos desse campo do saber. Ou, as 
lendas e os mitos não nos fazem pensar, repensar, e principalmente, ter dimensões do tempo, 
principalmente, histórico? Cruzando a linha teórica, das construções da crítica literária, para o 
campo da hermenêutica alemã, Jörn Rüsen nos deixa claro quanto ao papel da história: 
“‘História’ significa o passado interpretativamente traduzido para o presente” (RÜSEN, 2009, p. 
6). O ato de apresentar o passado no presente, não é meramente história. Mas o ato, a técnica, a 
metodologia de trazer o passado, mediante análises teóricas, é sim uma forma de pensar o 
passado historicamente. Ou seja, Rüsen tem toda razão: os mecanismos metodológicos e 
teóricos são o modus operandi do historiador de interpretar, de acordo com os pressupostos da 
sua prática do presente, “aquilo” que não pode ser verificável empiricamente, pois já não existe 
mais: o passado.  

 Provavelmente essas palavras soam poéticas demais, líricas demais, e por essa forma prosaica de 
descrição, não conseguem apresentar a dificuldade de se explicar o que é História. Se neste 
espaço e momento utilizamos dessa estratégia, talvez seja pelo motivo de ser complicado demais 
apresentar essa explicação. Pois bem, se para nós, que estamos debatendo diante de nossos 
pares, coirmãos de área, seja ela da linguagem, linguística, sociais, humanas, é tão difícil 
discorrer sobre uma simples conceituação do que é a História, imaginem (sim, neste momento 
o artifício do imaginário é de suma relevância) como explicar para jovens, ou para leigos das 
discussões do campo, que há várias explicações para eventos tais como a Revolução Francesa, 
ou a Revolução Industrial, ou ainda, o surgimento de homens (para o bem ou para o mal) como 
Nelson Mandela ou Adolf Hitler.  

 O objetivo do Simpósio Temático que organizamos, intitulado “Imaginário e Ensino de 
História”, foi justamente buscar compreender (se possível) como as construções imaginárias, 
insólitas e míticas, são agentes dialógicos para o ensino de história, pois, ao mesmo tempo são 
complicadores para apresentar discussões objetivas dos fatos históricos, levando a perpetuação 
de explicações memorialísticas, ufanistas e principalmente, míticas. Por outro lado, esses 
mesmos elementos, podem nos apresentar construções estéticas que rompem com a “chatice” 
das explicações de causa e efeito (melhor seria se fossem ao menos causas e efeitos) dos 
acontecimentos históricos. Uma imagem religiosa, uma história em quadrinhos, a visita a um 
museu, a leitura de um diário esquecido, recortes de jornais, estórias lendárias, enfim, várias 
narrativas podem ser explicadas, exemplificadas, questionadas e problematizadas para 
compreensão de tempos, temporalidades e fatos históricos. Afinal, como nos explica 
Ankersmit: 

É, portanto, na interação entre conceito e forma que linguagem e realidade tornam-se próximas 
uma da outra – e essa é a razão pela qual a representação aproxima-nos mais do mundo que a 
descrição (ANKERSMIT, 2012, p. 122). 

 A forma, ou a estética dos mitos, das lendas e do imaginário, se problematizado adequadamente 
pelo historiador(a) podem ser elementos em potencial, para uma melhor aprendizagem da 
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história, e, principalmente, para a intervenção da consciência histórica dos sujeitos que lidam, 
quer queiram quer não, cotidianamente com a história. Mais uma vez correndo o risco, vamos 
atravessar a perspectiva pós-estruturalista de Ankersmit para buscar contribuição do “pensar” 
historicamente de Rüsen. Para este historiador, a cultura histórica (que abarca a própria 
história como ciência), é “a articulação prática e operante da consciência histórica na vida de 
uma sociedade” (RÜSEN, 2009, p. 4). As diversas dimensões da história seja ela científica 
(cognitiva-acadêmica), estética ou política, nos movem temporalmente, e nos situam no tempo: 

A “cultura histórica” seria assim essa esfera, ou parte da percepção, da interpretação, da 
orientação e do estabelecimento de uma finalidade, que toma o tempo como fator determinante 
da vida humana. O tempo é experimentado e interpretado, e a atividade e o padecimento 
humano são orientados pelo marco do transcurso do tempo, e marcam suas finalidades de 
acordo com sua extensão temporal (RÜSEN, 2009, p. 6). 

 É esse grande desafio, de construir formas de apresentar, explicar e dialogar sobre as dimensões 
temporais, a importância da história e as suas diversas funções, que tem levado historiadores a 
fazer pesquisas, estudos e debates sobre as funções públicas da História, sendo a mais 
importante, sem sombra de dúvidas, a do Ensino de História. 

 O espaço aberto pelo I Congresso de Métodos Fronteiriços: objetos míticos, insólitos e 
imaginário, nos permitiu começar os debates acerca das problemáticas elencadas, e 
principalmente, abrir possibilidades de continuidade das pesquisas, para que em um futuro 
próximo, possamos apresentar o Ensino de História, não como mero estudos de datas, marcos 
ou pessoas históricas, mas sim, como um campo primordial do saber para a humanidade, pois 
nos ajuda a situar no tempo, criticamente, e ao mesmo tempo, nos torna positivamente 
conscientes.  

 O trabalho que abre o diálogo entre o Imaginário e o Ensino de História, é o escrito pelas 
acadêmicas de História da Universidade Federal de Rondônia, Campus Rolim de Moura, 
Ediane Moreira Cipriano e Eliane Teodoro Gomes, intitulado “Olhar sobre relação 
professor/aluno: indagações a respeito dos impactos que ela acarreta no processo de ensino-
aprendizagem na disciplina de história”. Neste texto as estudantes buscaram apresentar 
discussões em torno dos questionamentos que as mesmas obtiveram no caminhar das pesquisas 
do Projeto de iniciação à Docência (PIBID). Afinal, por que os alunos acham tão chato estudar 
história? Através de uma análise da relação de ensino-aprendizagem entre estudantes e 
professores(as), elas buscaram compreender se as relações afetivas e relacionamentos afetam 
diretamente o aprender e o ensino História.  

 O texto intitulado “Os Espaços de Memória e suas Representações no Ensino de História”, de 
autoria das historiadoras Letícia Mendes da Silva e Neuda Larissa Dias Perdigão, é na realidade, 
um convite para que nós, professores de História, olhemos com novos olhos a possibilidade de 
aprendizagem histórica na visita aos museus. As historiadoras problematizam o “lugar” 
institucional dos museus, mas acreditam que justamente essa característica (de oficialidade, em 
sua maior parte), possa ser um ingrediente interessante, para que o professor e as professoras de 
História possam vir a problematizar o lugar da memória junto aos discentes. Para elas, o museu 
não pode ser um mero espaço de visitação, e sim, deveria ser um lugar/local de compreender a 
história, a memória, em seus silenciamentos e aparições.  

 O trabalho seguinte “Charles Darwin nos livros didáticos: uma análise comparativa entre livros 
didáticos de História e Biologia”, de autoria de Luana da Silva Grassi, discente do Instituto 
Federal de Rondônia, Campus Colorado do Oeste, trata de uma reflexão comparativa entre os 
livros didáticos de Biologia e História. Além disso, a autora questiona a forma que a biografia 
de Darwin é apresentada nos livros didáticos de Biologia, separando o cientista do homem, o 
que contribui para a incompreensão de algumas teses de Darwin e para uma visão mitificada 
dele. Já os livros didáticos de História, retratam Darwin como uma influência e um 
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influenciador devido as suas teses serem responsáveis por várias mudanças no século XIX. 
Enfim, é fundamental pensar sobre Charles Darwin no seu contexto histórico e a importância 
histórica do seu trabalho nos livros didáticos de História e Biologia. 

 Por fim, o último trabalho intitulado “A escravidão no Brasil no imaginário de Darwin: a 
consciência histórica dos sujeitos como possibilidade no ensino de história”, de autoria do 
professor Mauro Henrique Miranda de Alcântara, do Instituto Federal de Rondônia, Campus 
Colorado do Oeste, discute como Charles Darwin na sua visita ao Brasil em 1832 relatou em seu 
diário uma das instituições que marcaram o país no século XIX: a escravidão.  O autor através 
dos relatos de Darwin procura demonstrar a possibilidade de descrever um “sentido histórico” 
nesta narrativa, como forma de melhor capacitar os discentes a compreenderem como os 
sujeitos são históricos e fazem história, contextualizando historicamente o cientista com a 
finalidade de estimular a consciência histórica nos educandos. 

Em suma, os trabalhos acima apresentados abriram um espaço para a discussão de “Imaginário 
e Ensino de História”, e propiciaram aos participantes, várias reflexões críticas e ao mesmo 
tempo estimularam diálogos, possibilidades de pesquisas, debates sobre a consciência histórica, 
entre outros elementos.   
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Olhar sobre a relação professor/aluno: indagações a respeito 
dos impactos que ela acarreta no processo de ensino-

aprendizagem da disciplina de história. 

Ediane Moreira CIPRIANO195 
Eliane Teodoro GOMES196 

Introdução 

 O estudo do relacionamento entre professores e alunos é um tema que vem crescendo na 
medida em que os educandos deixam de ser receptores e passam a serem construtores do 
conhecimento. A relação professor/aluno é entendida, como fundamental no processo de 
ensino aprendizagem, pois é esta mesma relação que impacta positivamente ou negativamente a 
aprendizagem do aluno. Além de impactar também o desenvolvimento e aperfeiçoamento do 
professor. Observa-se que historicamente, o modo de agir dos professores, as relações de poder 
nas quais estão envolvidos e as formas como estabelecem e mediam a construção do 
conhecimento escolar, interferem de maneira decisiva neste processo. Tais aspectos carecem 
ainda de investigações que problematizem esses elementos, uma vez que a postura - forma 
como o professor se relaciona em sala - pode atrair ou retrair o interesse do aluno pela 
disciplina de história.  

 A construção de relações de proximidade e empatia com os educandos, visando garantir a 
excelência do ensinar e do aprender, principalmente em sala de aula é considerada uma tarefa 
bastante difícil. Pode-se dizer que a qualidade, a efetividade e os impactos do processo de 
ensino-aprendizagem, em sua maioria, dependem não só da seleção de conteúdo, organização e 
sistematização didática do trabalho realizado em sala de aula, mas da relação de proximidade e 
empatia construída entre professores e alunos.  

É surpreendente que não se dê a devida importância a esse aspecto decisivo da questão 
pedagógica. Interessamo-nos bastante pela pedagogia das matemáticas, do inglês ou do latim, 
mas não parece que seja admitido o fato evidente de que o método por si só oferece garantias 
ilusórias. Os resultados serão bem diferentes se se tratar de um professor respeitado ou de um 
outro que não o é. Os melhores métodos não salvam um professor que não saiba fazer 
reconhecer sua autoridade, enquanto os métodos mais arcaicos e grosseiros fazem maravilhas se 
aplicados por um professor aceito e estimado por seus alunos (GUSDORF: 2003, p. 37). 

Os motivos para que essa proximidade não aconteça são os mais diversos, em larga escala os 
professores estão descontentes com a sua profissão em termos de reconhecimento profissional, 
falta de estrutura para ensinar, baixos salários, etc. A indisciplina impera nas salas de aulas 
gerando assim vários desencontros e conflitos entre professores e alunos, o grande desafio é 
reverter essa situação.  

“Ama-se na medida em que se busca comunicação, integração a partir da comunicação com os 
demais” (FREIRE, 1981: p.29). Segundo Paulo Freire, não há educação sem amor, isso porque o 
amor luta constantemente contra o egoísmo. Entende-se que, o conhecimento deve ser 
compartilhado de maneira agradável. A educação e o ensino não são impostos de maneira 
arbitraria ou alheia à condição do outro. Neste caso, o professor deve considerar as condições 
do aluno, pois este último carrega consigo suas características, seu saber cultural, sua memória 
afetiva, de modo que, se todos esses elementos forem ignorados não será possível uma efetiva 
aprendizagem. 

Pensa-se o seguinte: no caso de um aluno não gostar da disciplina de história ou de ter 
dificuldade em aprendê-la, é necessário para que esta dificuldade seja sanada, que o professor 
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tome conhecimento dos motivos dessa dificuldade, que se coloque no lugar do aluno para 
entendê-lo e assim obter êxito em seu ensino.  

O professor observa a classe, a classe observa o professor. De um lado e de outro, examina-se, 
espia-se, desafia-se, cruzam-se lanças. Para as duas partes, a prova é perigosa, e é bem 
compreensível que alguns professores não a suportem, vencidos desde esse momento pela 
coletividade perante a qual se sentem reduzidos a uma irremediável minoria [...]. É preciso 
afirmar sua presença e fazê-la prevalecer sobre um grupo de jovens naturalmente turbulentos, 
cuja boa vontade não se adquire de antemão. Nem todas as pessoas têm comportamento de 
domador (GUSDORF: 2003, p. 37).  

 O momento vivido pela humanidade exige que os profissionais da educação façam sérias 
reflexões sobre sua realidade e seu tempo, que se transformam cada vez mais rapidamente. O 
profissional da educação, sobretudo de história, deve procurar se inserir nesta realidade de 
mudanças constantes e que afirma, a todo tempo, o império do presente sobre o passado, da 
novidade sobre aquilo que é dito “velho” e supostamente, sem importância. O professor de 
história além de se comprometer em acompanhar tais mudanças e de estar inserido nelas, deve 
acima de tudo, proporcionar reflexões críticas acerca da realidade, estar comprometido não 
apenas com ensino da disciplina, mas, sobretudo, com a aprendizagem dela por parte do aluno.  

Relação professor-aluno 

 O processo de ensino é efetivado tendo como determinantes diversos fatores tais como: a forma 
como as aulas são geradas, a maneira pela qual a matriz curricular da escola está estruturada, os 
recursos materiais e físicos disponíveis para o desenvolvimento da aprendizagem, entre outros. 
Além, é claro, do relacionamento que o docente possui com seus alunos. Fazer um estudo 
acerca da relação e interação entre professor e aluno no ensino de história é um desafio. 

 É comum o discurso de que a qualidade da aprendizagem é responsabilidade do professor, 
porém, deve-se levar em consideração a política pedagógica e social adotada pelo colégio, como 
a falta de organização, falta de uma estrutura material e física propícia ao ensino, os baixos 
salários pagos aos docentes, entre outros motivos.  

O professor diante da classe encontra-se na difícil situação daquele que tem sempre e 
necessariamente razão. A primeira vista, essa situação pode parecer privilegiada e confortável. É 
claro que, numa segunda análise, ela é terrivelmente difícil e, sem dúvida, insustentável, pois ter 
sempre razão é impossível (GUSDORF: 2003, p. 39). 

Observamos que por muito tempo e ainda hoje, o modo de agir dos professores com 
superioridade e como únicos detentores da verdade, pode retrair o interesse do aluno pela 
disciplina de História. A relação educador-educando não deve ser uma relação de imposição, 
mas sim, uma relação de cooperação, de respeito e de crescimento. O aluno deve ser 
considerado como um sujeito interativo e ativo no seu processo de construção de 
conhecimento. Assumindo o educador um papel fundamental nesse processo, como um 
indivíduo mais experiente. Por essa razão cabe ao professor considerar também, o que o aluno 
já sabe, bem como, sua bagagem cultural e intelectual para a construção da aprendizagem. 

Resultados e discussões 

 Durante a pesquisa foram realizadas sondagens junto aos alunos e professores sobre o que eles 
pensam acerca do tema “relação professor/aluno: indagações a respeito dos impactos que ela 
acarreta no processo de ensino-aprendizagem da disciplina de história”. Constatou-se que, para 
os alunos uma relação amistosa é muito importante para despertar o interesse deles, diante 
disso transcrevemos relatos de alguns alunos: 
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 Aluno 1: “Na minha opinião a disciplina (história) é boa mas se o professor(a) for bem 
qualificado a aula fica ótima. Tive a oportunidade de estudar com diferentes professores, um 
deles era bem qualificado, mas eu acho que ele era muito formal, coisa que deixava a disciplina 
meio cansativa, então agora no 9º ano estudo com outro professor(a), este último trouxe aquela 
irreverência dentro da sala de aula, o que me ajudou a aprender melhor”.  

 Aluno 2:  “Eu absorvi mais conhecimento este ano do que no ano passado, pelo simples fato de 
ter mudado de professor, porque agora este professor(a) interage melhor com a gente e 
consequentemente ensina melhor”.  

 Aluno 3:  “Tenho percebido que as dificuldades dos alunos têm crescido muito. Nós alunos 
temos que respeitar as diferenças. Muitas vezes escutamos, mas não entendemos a explicação. 
Os professores deixam de olhar para as verdadeiras necessidades do aluno. Muitos professores 
não estão preparados para as mudanças. Mas eles irão ficar parados? Não, eles devem buscar o 
conhecimento, quebrar barreiras, inovar e para isso devem ter muita disposição. Em alguns 
casos a inovação pode ser bem simples, como por exemplo conversar com o aluno, ouvi-lo, 
descobrir suas preferências e dificuldades. Isso não é perder tempo, é acreditar no aprendizado 
do aluno por meio da relação entre o professor e o aluno. No meu caso, esse ano tenho um novo 
professor de história e notei bastante diferença. Ele interage mais com os alunos e transmite 
melhor as explicações”.  

 Do mesmo modo, os professores deram suas opiniões acerca dos impactos que a relação 
professor/aluno acarreta na disciplina de história: 

 Professor 1:  “A relação professor/aluno é um constante aprendizado, pois nenhuma turma 
ou aluno é igual ao outro/outra. A relação professor/aluno é importantíssima para alcançar 
objetivos no ensino-aprendizagem, pois quanto mais amistosa e sadia for essa relação, mais o 
aluno compreende e se dedica na matéria [...] o professor que consegue uma boa relação com 
seus alunos se frustra menos, trabalha mais feliz, essa relação chega a ser de cumplicidade, às 
vezes o professor sabe de situações, contadas pelo próprio aluno, que os pais desconhecem. 
Acredito que a boa relação professor/aluno é um fator importante que ajuda no processo de 
ensino-aprendizagem, a confiança, o carinho, as brincadeiras, os trocadilhos, o incentivo ao 
estudo que não seja de forma imposta constrói aos poucos uma boa relação que favorecerá 
muito o aluno e o professor”. 

 Professor 2:  “A relação professor/aluno diverge, pois, os discentes são culturalmente 
diferentes, chegam na escola com interesses variados. Sendo que, cada aluno tem a sua 
disciplina mais afim e também sonhos diferentes [...]”.  

 Percebe-se que a relação professor/aluno vai muito além do gostar ou não deste ou daquele 
aluno; deste ou daquele professor. Essa relação é cheia de descobertas o que se vê em questão é 
o desejo de que se tenha respeito pelo lugar de cada um dentro da sala de aula e do ambiente 
escolar como um todo.  

Cada aula [...] é o espaço de uma sociologia bastante particular que, embora pareça estranha ao 
ensino propriamente dito das matérias do programa, tem um papel decisivo na formação 
intelectual. O discurso educativo do professor situa-se no contexto global de suas relações com a 
classe, as quais influem tanto na palavra pronunciada, como na acolhida pelos alunos 
(GUSDORF: 2003, p. 36). 

Evidentemente os alunos ganham mais interesse pela disciplina de história quando têm um 
relacionamento de maior aproximação com o professor, pois, se sentem mais seguros. É latente 
que seja levado em consideração por parte dos professores que o aluno não é um ser vazio, e 
que ele já faz parte de uma sociedade trazendo consigo para a escola as suas experiências. Do 
mesmo modo, o professor deve ser visto como aquele que está na sala para ajudar a colaborar e 
agregar conhecimentos à vida dos educandos. 
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Considerações finais  

Quando se assume que o processo de aprendizagem é social, o foco desloca-se para as 
interações e os procedimentos de ensino tornam-se fundamentais. O que se diz, como se diz, 
em que momento e por quê; da mesma forma que, o que se faz, como se faz, em que momento e 
por quê, afetam profundamente as relações professor-aluno, influenciando diretamente o 
processo de ensino-aprendizagem. O comportamento do professor, em sala de aula, expressa 
suas intenções, crenças, seus valores, sentimentos, desejos que afetam cada aluno 
individualmente.  

Por meio das observações em sala de aula foi possível compreendermos alguns aspectos da 
relação professor e aluno e perceber como cada aluno reage no processo da aprendizagem 
conforme o professor expõe cada ideia. Analisando os comentários desses alunos, foi possível 
obter uma amostra de como veem, sentem e compreendem alguns aspectos do comportamento 
dessas professoras e a influência destas na aprendizagem. A partir dos dados, pôde-se concluir 
que existem transformações importantes nas formas de expressão e mudanças significativas nos 
níveis de exigência afetiva. As formas de expressão que utilizam exclusivamente o corpo, como 
o toque, os olhares e as modulações da voz, vão ganhando maior complexidade.  

[...] a história da construção da pessoa será construída por uma sucessão pendular de momentos 
dominantemente afetivos ou dominantemente cognitivos, não paralelos, mas integrados. Cada 
novo momento terá incorporado as aquisições feitas no nível anterior, ou seja, na outra 
dimensão. Isso significa que a afetividade depende, para evoluir, de conquistas realizadas no 
plano da inteligência, e vice-versa (DANTAS: 1992, p.86). 

Nesse sentido, é possível concluir que a afetividade não se limita apenas às manifestações de 
carinho físico e de elogios superficiais.     

 Mesmo mantendo-se o contato corporal como forma de carinho, falar da capacidade do aluno, 
elogiar o seu trabalho, reconhecer seu esforço, constituem-se formas cognitivas de vinculação 
afetiva. Os dados apresentados parecem confirmar que existe um refinamento nas trocas 
afetivas. Assim, quanto melhores forem as condições de se cultivarem sentimentos como estes, 
mais consistentes e profundos serão os relacionamentos, promovendo uma aprendizagem 
significativa. É certo que as relações entre as pessoas não são sempre permeadas pela 
tranquilidade e pela suavidade.  

Os fenômenos afetivos referem-se igualmente aos estados de raiva, medo, ansiedade, tristeza.  
Essas emoções e sentimentos estão presentes nas interações sociais. No entanto, deve-se 
ressaltar que na presente pesquisa, tais manifestações não foram observadas, pois os dados 
coletados restringiram-se apenas às situações específicas de aprendizagem, envolvendo 
atividades acadêmicas de produção de escrita. Além disso, as professoras demonstraram, por 
meio das entrevistas, uma grande preocupação em trabalhar com os sentimentos de ansiedade e 
insegurança, que influenciam negativamente o processo de aprendizagem. Foi possível inferir, a 
partir das entrevistas, que há discussões entre os professores a fim de se planejar ações 
concretas para amenizar os efeitos desarticuladores que tais sentimentos provocam.    

Referências 

DANTAS, H. Afetividade e a construção do sujeito na psicogenética de Wallon. In: La Taille; et 
all. (orgs). Piaget,  Vygotsky e  Wallon:  teorias psicogenéticas em discussão. São Paulo: 
Summus, 1992. 

FREIRE, P. Educação e  Mudança. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1981. 

GUSDORF, G. Professores para que? Para uma pedagogia da pedagogia. São Paulo: 
Martins Fontes, 2003. 



	 434 

SAVIANI, D. Pedagogia Histórico-crit ica:  Primeiras Aproximações. 9 ed. Campinas: 
Autores Associados, 2005.  

SHOR, I; FREIRE, P. Medo e Ousadia:  O cotidiano do professor. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 
1986.  



	 435 

Os Espaços de Memória e suas Representações no Ensino de 
História 

Letícia Mendes da SILVA197 
Neuda Larissa Dias PERDIGÃO198 

O presente artigo apresenta os meios pelos quais o uso de museus na cidade de Rio Branco no 
estado do Acre se torna atrativo para o ensino de história, de maneira que haja uma nova busca 
de possibilidades para o professor da área, em que o livro didático passaria a ser apenas uma 
base para o ensino, pois o uso dos museus de maneira correta como meio de ensino pode 
aguçar ainda mais a construção do conhecimento histórico nos alunos. 

Os museus da cidade de Rio Branco no Acre se apresentam de maneira diversificada e atrativa, 
alguns foram construídos ainda por governadores do território do Acre como o Palácio Rio 
Branco e outros construídos a partir de outros espaços como o Memorial dos Autonomistas e 
Casa Povos da Floresta. Possuindo cada um sua característica específica e seu conteúdo 
histórico particular, mas não deixando de fazer parte da mesma história.  

Esta pesquisa apresenta as maneiras como o professor de história pode aproveitar melhor esses 
espaços de memória da cidade de maneira que possa aprofundar os conteúdos de história 
apresentados na proposta curricular. Pois, o potencial educativo do processo de ensino 
aprendizagem da disciplina está diretamente vinculado com a formação, princípios e prática do 
professor.  

Como afirma Silva (2010): 

O trabalho voltado para a construção do conhecimento a partir do potencial educativo de 
determinadas instituições como é o caso dos museus, exige do professor um olhar mais acurado 
e crítico para esse espaço e uma metodologia específica, pois deve ser visto como espaço 
provocativo de reflexões e não como depositário de verdades definitivas. (SILVA, 2010, p.354) 

A tarefa do professor como agente transformador não está relacionada apenas com a 
transmissão direta do conhecimento pronto e acabado, ele deve ser como um mediador entre o 
aluno e o objeto a ser apreendido. O docente encontra uma variedade de ferramentas 
mediadoras desse conhecimento que de certa maneira auxiliam nesse processo, como a visita 
guiada em museus sendo esta um objeto da cultura material de uma sociedade. O acervo 
patrimonial se torna um grande aliado a esse processo de ensino-aprendizagem do ensino de 
história.  

Pois, segundo Paz e Graebin (2012): 

A relação museu-escola tem conquistado sua relevância no campo do ensino de História, na 
perspectiva de promover formas de ensino-aprendizagem, dinamizando a construção de novos 
conhecimentos e aumentando o apreço dos educandos pela disciplina (PAZ; GRAEBIN, 2012, p. 
103). 

Tivemos como motivação na escolha deste tema mostrar através desta pesquisa a importância 
que estes espaços de memória possuem, a fim de viabilizar o entendimento da maneira como 
educadores podem estar utilizando-os para o processo de ensino-aprendizagem da educação 
escolar. Tendo em vista que a proximidade com um desses espaços de memória nas atividades 
que exercemos como estagiárias em um período de três anos no museu Palácio Rio Branco, 
trouxe ainda mais contato com esse processo do uso dos museus para o ensino, obtendo assim, 
desde o princípio uma proximidade com sua forma concreta material e sua relação com a 
história e cultura imaterial. Entretanto, passamos a observar o valor cultural e social que estes 
espaços possuem e as influências que eles sofreram no decorrer dos anos. 
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As experiências que vivenciamos no museu Palácio Rio Branco como guias trouxe algo muito 
intenso e positivo quando se trata de ensino-aprendizagem. Tivemos a oportunidade de 
conhecer diversas pessoas e também a de trabalhar com alunos e professores do ensino Infantil, 
Fundamental e Médio. Além disso, temos trabalhado como bolsistas do Programa Institucional 
de Bolsa de Iniciação à Docência- PIBID da Universidade Federal do Acre, desde 2013. 
Mediante toda essa experiência pibidiana fizemos alguns projetos e um desses foi a visita de 
alunos nos espaços de memória da cidade, buscamos no museu fazer uma ponte entre o 
conhecimento acadêmico e escolar do qual fazemos parte, e que muitas vezes não se torna 
atrativo para os alunos, com os espaços de memória que trazem outras maneiras de ensinar 
história, tendo em vista que tomamos todo o cuidado, pois o contexto social do qual os museus 
são feitos e mantidos devem ser colocados como tal. 

Contudo, a ideia principal das visitas aos museus é justamente fazer com que os alunos possam 
usar o espaço de maneira não alienada, por meio do conhecimento pronto, mas transformar a 
visita em um conteúdo que possa instigar ainda mais seu pensamento crítico. A fim de que a 
partir disto, estes alunos passem a ter a capacidade de fazer uma reflexão do passado através 
dessas representações existentes no presente. 

A objetividade desta pesquisa tem como intenção identificar as maneiras que o Ensino de 
História possa ser realizado através dos usos dos atuais espaços de memória da cidade de Rio 
Branco no estado do Acre, de maneira que o processo de ensino-aprendizagem se torne atrativo 
e dinâmico, sendo que os fatores principais desta utilização passam a ser: conhecer a história 
dos museus Palácio Rio Branco, Memorial dos Autonomistas e Casa Povos da Floresta; bem 
como identificar quais são os conteúdos existentes nos espaços e relacioná-los assim aos 
conteúdos encontrados nos museus com os parâmetros curriculares de história, além das nossas 
orientações curriculares estaduais. 

Os instrumentos metodológicos para efetivação e desenvolvimento desta pesquisa serão, a 
princípio, através de pesquisa bibliográfica, bem como levantamento histórico dos conteúdos 
mapeados em visita às instituições. Dessa forma buscaremos compreender melhor o museu 
como prática educativa através da memória com suas especificidades, além dos conteúdos 
influenciados na prática efetiva das ações curriculares, que acontecera no seguimento da 
pesquisa e que foram baseados e comparados tanto com a parte prática quanto as com teorias 
lidas e estudadas. 

A escolha do primeiro espaço de pesquisa, o museu Palácio Rio Branco, por exemplo, se deu 
por ser um espaço privilegiado de transmissão da memória e do conhecimento, e por 
apresentar um contexto histórico-político da sociedade acreana, tendo em vista sua grande 
importância mediante o contexto histórico de sua construção, bem como sua utilização nos dias 
atuais como museu e sede do governo do Acre.  

O segundo espaço selecionado para esta pesquisa foi o Memorial dos Autonomistas, por ser um 
prédio pensado para complementar as temáticas da história governamental do museu Palácio 
Rio Branco. Sua história foi focada na figura do governador José Guiomar dos Santos, que 
governou o território do Acre na década de 1940.  

De acordo com Lima (2011): 

O prédio, construído em uma escala menor do que a do Palácio Rio Branco, trouxe em sua 
composição elementos de uma arquitetura moderno-contemporânea, cuja linguagem é, 
também, intimidante. As paredes de vidros ao seu redor determinam uma relação de 
distanciamento, criando uma “vitrine” de contemplação para os transeuntes visualizarem suas 
partes interiores, sem necessariamente entrar nas dependências do mesmo. (LIMA, 2011, p. 19) 

 O terceiro espaço escolhido para a pesquisa foi o museu Casa Povos da Floresta, a escolha se 
deu devido a grande contribuição no ensino da história proporcionada pela sua exposição 
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permanente do imaginário amazônico, contendo mitos e lendas que foram passando de geração 
em geração, oralmente por seringueiros, ribeirinhos e indígenas. 

Trabalhar com espaços de memória dentro de uma atividade extraclasse com alunos de 
Educação Básica por vezes parece ser uma tarefa fácil de ser realizada. Sabemos que hoje os 
espaços de memória vêm sendo utilizados com bastante frequência pelos professores por 
saberem que esses espaços estão integrados nos planejamentos escolares. Mas, como 
mencionado anteriormente, com relação a ser um trabalho “fácil” der ser desenvolvido, 
depende muito da maneira como o professor pensa o espaço. O objetivo da visita a um espaço 
de museu é fazer com que os alunos saiam com uma visão crítica e que diante da história oficial 
apresentada façam uma reflexão do passado diante da preservação da memória, analisando de 
forma criteriosa os fatos ali contados. 

De acordo com a autora Circe Bittencourt, os professores de história estão cada vez mais sendo 
convocados e sensibilizados a utilizarem esses espaços como aliados ao ensino de história e 
como forma de ampliação do conhecimento sobre o passado e as relações que a sociedade 
estabelece. Mas aliar os conteúdos expostos nos museus com o ensino de história exige 
compreensão e planejamento para uma melhor execução do trabalho pretendido pelo 
professor, para que suas expectativas sejam alcançadas na visita aos espaços públicos de 
história. 

O uso da história pública e dos espaços de memória nos remete a uma análise da forma como 
relacionamos o passado no contexto de uma sociedade atual, sendo assim, partimos de 
princípios básicos ao desfrutar os espaços: como é preservado, o que é preservado e por quem é 
preservado. Essas questões são de suma importância para o bom entendimento do aluno antes 
de partir para uma visita prática aos museus da cidade. Isso significa que analisar essas questões 
nos permite entender o que tem sido constituído como memória e qual classe social é 
beneficiada. 

Segundo Bittencourt (2011):  

Entre nós, tem-se sediado a ideia de que somos “um país sem memória”, mas cabe questionar 
qual memória tem sido esquecida e como resgatar um passado que possa contribuir para 
atender às reivindicações de parcelas consideráveis da população às quais tem sido negado o 
“direito à memória”. (BITTENCOURT, 2011, p. 277, 278). 

Diante disso, é que propomos o ensino da história através da história pública dos espaços de 
memória. Temática que, apesar de nos parecer nova, em alguns aspectos, se mostra bastante 
vista já há algum tempo e praticada dentro das escolas. Na verdade, a história pública seria um 
meio pelo qual a história se mostra atrativa, é o novo olhar do aluno em relação à disciplina em 
questão. Visto que, muitos alunos de história veem à matéria como algo chato e cansativo, 
então, levar esse aluno para fora da escola se torna algo de muita significância para a renovação 
desses conceitos. 

O conceito de história pública nasceu na Inglaterra na década de 1970 e logo chegou a alguns 
países, e finalmente ao Brasil. Os historiadores que a criaram pensaram em uma prática voltada 
para a relação de toda memória, sabendo que essa memória forma identidades coletivas de um 
povo. Nesse sentido, vemos a expansão do conhecimento histórico ganhando novos 
expectadores, saindo de um ambiente acadêmico ou escolar e abrangendo um público maior e 
principalmente, ganhando mais atenção dos nossos alunos durante a aula.  

Trabalhar a história pública não significa extinguir a ciência histórica. Na verdade, é uma forma 
de estimular os alunos a uma reflexão, para que haja um maior interesse por parte deles nos 
conteúdos históricos. Dessa forma, os alunos podem transmitir o que receberam dentro e fora 
da escola, fazendo com que até mesmo os seus pais, ou seja, a comunidade escolar de forma 
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mais geral, tenha acesso a todo e qualquer conhecimento da história dos museus e outros 
espaços. 

 De acordo com Almeida e Rovai (2011): 

Outra questão fundamental passou a ser não apenas o contato com a comunidade ou a 
preservação de fontes, mas a construção de um ambiente virtual, por meio da televisão, do 
cinema, dos museus, da gestão e conservação de arquivos e centros de memória, da fotografia e 
da internet (ALMEIDA; ROVAI, 2011, p. 8). 

É interessante notar que há um certo preconceito de alguns professores com relação aos espaços 
de memória pelo fato de acharem que a história perde a sua seriedade quando ensinada nestes 
espaços, quando, no entanto, o leque de possibilidades de aprendizagem perante os meios do 
qual a história pública apresenta pode trazer uma contribuição ainda maior do que somente o 
uso do livro didático.  

A ampliação do olhar diante do conceito de história pública, baseado na educação patrimonial 
visa as atuais e futuras gerações. Mas tem em vista não apenas evocar fatos históricos concretos 
que privilegiam certos setores da sociedade, mas como fazer valer a memória e a preservação 
daquilo que tem significado cultural para a sociedade local. Os espaços de memória escolhidos 
para essa pesquisa não foram por acaso, mas por fazerem parte de um contexto histórico 
importante do estado do Acre e por lá serem espaços de constantes visitas escolares. 

Podemos assim perceber que a aproximação positiva entre o currículo formal e o currículo do 
museu está nas aproximações e distâncias entre os espaços. Mas existem diferenças entre os 
meios de se aplicar o ensino, o que sempre existira, porém, os trabalhos de pesquisa de campo e 
de uso da história pública não fazem com que a escola precise abrir mão de seu currículo, mas 
sim que ela aprenda a articular com as fontes materiais ou imateriais.  

Tendo em vista que o objetivo final de uma aula no museu não é somente o da visita guiada 
para os alunos, mas que a partir de todo este processo de visitas e retorno à escola a dimensão 
da ampliação da cultura e da educação para o patrimônio passe a ser algo introduzido na 
educação escolar, em que os museus que são parte desta história pública passem a serem vistos 
com contemplação e como uma oportunidade de interação para o ensino e aprendizagem.  

Assim como afirma Xavier e Cunha (2010):  

Porém, reafirmamos que as fontes históricas não devem ser simplificadas a uma mera ilustração 
de conteúdos, uma vez que se traduzem em artefatos culturais repletos de intencionalidades. As 
fontes devem assumir um papel fundamental de significação na estrutura cognitiva do aluno: 
demonstrar as representações que determinados grupos forjaram sobre a sociedade em que 
viviam como pensavam ou sentiam, como se estabeleceram no tempo e no espaço; como servir 
para que o aluno seja capaz de fazer diferenciações, abstrações que o permitam fazer a leitura 
das distintas temporalidades as quais estamos submetidos (XAVIER; CUNHA 2010, p. 1111). 

Portanto, podemos considerar os espaços de memória como uma sala de aula, um lugar de 
aprendizagem. É claro que trata-se de uma educação não formal, ou seja, o aluno ou visitante 
não fica restrito a uma avaliação formal. O aluno, no que se refere a esses espaços fica à vontade 
para visitar o espaço quando bem quiser e tirar as suas próprias conclusões do que percebe no 
lugar. E essas conclusões individuais que cada aluno ou visitante tem sempre estarão 
condicionadas a sua experiência de vida, valorizando, como aborda Bittencourt (2011), a sua 
história local.  

O fato é que os alunos tiram lições proveitosas da experiência nesses espaços de memória, é 
importante, portanto, que esses aspectos positivos sejam percebidos, que o potencial educativo 
dessas instituições aliadas ao ensino de história possa ser melhor aproveitado e a que a 
aprendizagem seja o principal objetivo dos educadores. 
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Charles Darwin nos livros didáticos:  uma análise comparativa 
entre l ivros didáticos de História e Biologia 

Luana da Silva GRASSI199 

Introdução 

No século XIX, Charles Darwin apresenta sua teoria sobre a origem das espécies, conseguindo 
certo destaque e entrando para o cenário da ciência, seja para o bem ou para o mal. Para 
entender como o inglês conseguiu reunir condições para desenvolver e divulgar a sua teoria, se 
faz necessário analisar o período histórico no qual ele se encontra. Diante disso o objetivo do 
trabalho é verificar como esse importante cientista é apresentado, biograficamente nos livros 
didáticos de Biologia e História. 

Buscando comparar como o cientista Darwin é apresentado e até onde o “homem”, vinculado 
ao seu tempo histórico, apresenta-se nestas descrições sobre sua pessoa.  

Ciência é uma palavra capaz de explicar vários temas para determinados períodos históricos. 
No entanto, muitas vezes, a ciência em si deixa de ser explicada. E o cientista, tantas vezes visto 
de forma mitificada, acaba por não ser apresentado nos livros didáticos, como um homem do 
seu tempo, predisposto as problemáticas de sua época e nem mesmo, como construtor e 
resultado das estruturas sócio-históricas.  

O século XIX apresentou significativas mudanças no campo científico, é justamente neste 
período que a ciência tal qual concebemos hoje, é solidificada. Diante disso, mudanças 
importantes acabaram por serem verificadas na ciência, afinal, como descreve Hobsbawm: “os 
fatos são mais fortes que as teorias. [...] cedo ou tarde a teoria teria que ser fundamentalmente 
alterada para se adequar aos fatos” (1998, p. 347).  

Neste período de transformações, vários cientistas conseguiram apresentar-se junto ao panteão 
mitificado de construtores do conhecimento, e Charles Darwin estava entre eles. Jovem de 
família rica da Inglaterra revolucionou as ciências biológicas, com estudos empíricos sobre as 
ciências naturais, nos legando diversas teorias, hoje muito aceitas, apesar de serem 
constantemente debatidas e refutadas, inclusive pela comunidade científica: entre as principais, 
está a teoria da evolução. (CASTRO, 2014). 

De fato, se houve uma única teoria científica que representou e representa o avanço das ciências 
naturais na contemporaneidade, esta teoria é a da evolução, e se uma única figura dominou a 
imagem pública desta ciência no século XIX, este foi Charles Darwin (HOBSBAWM, 1977, p. 
263).  

O período em que surgiu a teoria de Darwin era favorável para sua aceitação, uma vez que os 
problemas sociais não poderiam mais ser ignorados. A cada dia, mais pessoas tinham acesso ao 
conhecimento, e com esse conhecimento, surgiam novos questionamentos sobre os problemas 
tão comuns da época, dentre eles a dominação. O poder usou a teoria evolutiva, um estudo para 
explicar com base no passado histórico e conceitos inegáveis, uma resposta para os problemas 
sociais da época (CASTRO, 2014). 

Ele conseguiu pôr em prática, sua vocação, quando foi convidado para fazer uma viagem como 
naturalista não remunerado a bordo do navio Beagle, que tinha como meta partir em “uma 
viagem de circunavegação pelo hemisfério sul para realizar uma pesquisa para a Marinha Real” 
(MESQUITA, 2012, p. 54).  Durante sua viagem, como exímio observador, Charles Darwin 
conseguiu comparar as diferenças peculiares de indivíduos da mesma espécie, e que algumas 
espécies se modificavam em variados ambientes. Darwin com suas observações em seus 
espécimes coletados mudou a concepção sobre a imutabilidade e origem das espécies. Mais 
tarde seu trabalho mudaria todo o rumo da historia das ciências biológicas. Suas observações e 
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determinação ligaram todos os pontos que faltavam para enfim se consolidar uma teoria sobre 
a Teoria da Origem das Espécies. (MESQUITA, 2012) Entretanto, segundo Hobsbawm, a teoria 
da evolução já existia há algum tempo:  

Mesmo a teoria darwinista da evolução impressionava não porque o conceito de evolução fosse 
novo – era familiar havia décadas – mas porque fornecia, pela primeira vez, um modelo de 
explanação satisfatórios para a origem das décadas, e o fez em termos que eram inteiramente 
conhecidos até para não-cientistas, já que refletiam os conceitos mais familiares da economia 
liberal, a competição (HOBSBAWM, 1977, p. 264).  

Charles Darwin nos livros didáticos de biologia e história 

Devido a sua importância histórica, e pelo seu conhecimento ser fundamental e fundacional 
para as ciências biológicas, Charles Darwin é um personagem frequente nos livros didáticos, 
principalmente nos de Biologia e também pode-se verificar às vezes nos de História. 

Este cenário nos aguçou a curiosidade para verificar como o “cientista” Darwin está 
representado nos livros didáticos. Buscamos, então, fazer uma análise comparativa da 
representação de Darwin no livro de História, escrito por Ronaldo Vainfas, Sheila de Castro 
Faria, Jorge Ferreira e Georgina dos Santos, intitulado História, Volume 2, publicado pela 
Editora Saraiva em 2013, pois foi uma das obras cadastradas no PNLD  2015 e foi adotada para 
ser o livro didático do Ensino Médio integrado ao Curso Técnico em Agropecuária, do Instituto 
Federal de Rondônia, Campus Colorado do Oeste. Em relação à obra das ciências biológicas, 
escolhemos o livro didático de Biologia, escrito por José Mariano Amabis e Gilberto Rodrigues 
Martho, intitulado Adaptação e continuidade da vida, Volume 2, publicado pela Editora 
Moderna no ano de 2013. Também é uma das obras cadastradas no PNLD 2015 e também foi 
escolhida para ser o livro didático do Ensino Médio integrado ao Curso Técnico em 
Agropecuária, do Instituto Federal de Rondônia, Campus Colorado do Oeste. 

Nitidamente percebem-se as diferenciações sobre Darwin nestes livros. A obra de biologia se 
ampara nas ideias/teses evolucionistas de Darwin. Traz a argumentação do evolucionista 
alemão naturalizado estadunidense Ernst Mayr (1904-2005), na qual, Darwin não se limitou a 
defender a evolução biológica, mas a explicou com base nos fenômenos e processos cotidianos, 
que qualquer um pode observar por si mesmo na natureza. Muitas observações que levaram 
Charles Darwin a elaborar sua teoria evolucionista ocorreram durante a viagem de cinco anos 
que ele fez pelo mundo, na condição de naturalista do navio inglês H. S. S. Beagle. Quando 
iniciada a viagem, Darwin estava mais interessado em Geologia do que em Biologia. 

O Beagle chegou à América do Sul no final de 1832 e, durante os três anos em que percorreu a 
costa do continente, Darwin passou a maior parte do tempo em terra, coletando todo tipo de 
animal e planta e registrando tudo o que encontrava. Alguns meses depois de voltar à Inglaterra, 
ao rever as anotações e submeter o material coletado à analise de diversos especialistas, Darwin 
compreendeu o significado de suas observações, convencendo-se da evolução biológica. E no dia 
10 de maio de 1837, cerca de sete anos após o retorno, ele começou a escrever o primeiro 
caderno de anotações sobre a transmutação das espécies, no qual registrou, em desenho, a ideia 
de parentesco evolutivo entre as espécies de seres vivos que foi o ponto central de sua teoria 
(AMABIS; MARTHO, 2013, p. 211). 

Darwin apresenta uma resposta que constitui a base de sua teoria da evolução que é a 
“descendência com modificação”. O que o fez concluir que a semelhança entre a flora e a fauna 
de ilhas vizinhas deve-se ao fato de elas terem se originado das mesmas espécies ancestrais, 
provenientes de continentes próximos. Em cada uma das ilhas, as populações colonizadoras 
sofreram adaptações específicas ao longo das gerações, dando origem a diferentes variedades ou 
espécies.  
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   Os estudos que utilizam técnicas de Biologia Molecular confirmam as hipóteses de Darwin. 
Na seleção natural Darwin deduziu que a natureza exerce uma seleção sobre as espécies 
selvagens, o que pode ser comparado à seleção realizada pelos agricultores para a obtenção das 
variedades domésticas. Darwin apresentou em seus livros ideias revolucionárias sobre a origem 
da espécie humana, que destaca nossas semelhanças anatômicas e comportamentais com os 
grandes macacos. 

   Darwin juntamente com seus seguidores defendiam a ideia de que num passado relativamente 
recente, os seres humanos e os grandes macacos tiveram um ancestral comum. E essa ideia não 
foi bem compreendida na época, tendo gerada a equivocada interpretação de que a espécie 
humana descende diretamente de macacos atuais, como por exemplo: gorilas e chimpanzés. A 
incompreensão das ideias de Darwin sobre o parentesco evolutivo entre os seres humanos e os 
grandes macacos levou a muitas críticas e sátiras.  

Nota-se que o livro de Biologia não retrata Darwin como homem e cientista, mas sim apenas 
como um cientista um tanto quanto mitificado. Porém, o livro não retrata se Darwin errou, 
quem o ajudou em suas pesquisas, quem ele era realmente. Abordando somente sua viagem de 
5 (cinco) anos e suas teorias.  

O livro de História, por outro lado, retrata-o como uma influência e um influenciador do seu 
tempo histórico, por suas teses serem responsáveis por várias mudanças no século XIX. Este 
século foi caracterizado por uma verdadeira revolução no conhecimento humano, e a ciência 
pôde triunfar mesmo com a resistência das teorias religiosas. Na Biologia, a visão racional 
substituiu a interpretação religiosa e passou a explicar os mais diversos fenômenos, pelo menos 
na elite letrada. (VAINFAS; FARIA; FERREIRA; SANTOS, 2013). 

A Biologia obteve avanços nas áreas de botânica e zoologia, mas seu impacto decisivo foi no 
campo dos estudos sobre o homem, o etnológico, reinventando o conceito de raça. O termo já 
existia, empregado inclusive em documentos oficiais. Porém, até o século XVIII, em especial no 
Ocidente cristão, raça era uma noção associada à ascendência religiosa do indivíduo, ou ao 
“sangue de sua linhagem”, ou seja, sua origem. Nada tinha a ver com os aspectos físicos das 
pessoas (VAINFAS; FARIA; FERREIRA; SANTOS, 2013). 

O maior avanço da Biologia teve seu impacto decisivo no campo dos estudos sobre o homem, o 
etnológico, reinventando o conceito de raça. Charles Darwin no século XIX foi um grande 
expoente das ciências naturais. Pois, para ele, a evolução dos seres vivos se dá a partir da 
sobrevivência dos mais fortes e capazes de se adaptar ao meio natural (VAINFAS; FARIA; 
FERREIRA; SANTOS, 2013).  

Darwin ainda, completando suas teorias escreveu “A origem do homem (1871)”, que defende a 
ideia de que haveria um ancestral comum entre algumas espécies de macacos e os seres 
humanos. Com isso críticas surgiram, e ele foi até mesmo ridicularizado no meio religioso. 
Inclusive por cientistas de formação cristã, que insistiam na versão bíblica da criação da 
humanidade. Sendo que a sua versão ganhou ares de ciência e passou-se a se chamar, em certos 
círculos acadêmicos, de teoria criacionista (VAINFAS; FARIA; FERREIRA; SANTOS, 2013).  

É perceptível que nesta parte, o livro de História se aproxima muito ao de Biologia, ao tratar do 
conceito de raça e da evolução dos seres vivos.  

Por fim, o evolucionismo darwinista trouxe uma enorme contribuição ao campo das ciências 
naturais, mas resultou em teorias desastrosas e muito perigosas para a humanidade, sobretudo 
quando aplicadas ao campo etnológico e sociológico.  

Muitas pesquisas ligadas à eugenia, por exemplo, dedicavam-se ao estudo genético das raças 
com o objetivo de preservar a suposta pureza das mais evoluídas e justificar o seu domínio 
sobre aquelas consideradas “inferiores”. Assim, considerando-a um passo para a degradação 
das “raças superiores”. (VAINFAS; FARIA; FERREIRA; SANTOS, 2013). 
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Considerações finais 

Neste trabalho buscou-se apresentar a importância histórica de Darwin, sobre as origens e 
sobre o lugar de nossa espécie na natureza. Onde muitas vezes Darwin foi satirizado e 
mitificado, e mesmo assim apresentou significativas mudanças no campo científico. Este século 
foi caracterizado por uma verdadeira revolução no conhecimento humano, e a ciência pôde 
triunfar mesmo com a resistência das teorias religiosas. 

É notável que o livro de Biologia não foca no “homem Darwin”, e sim em suas teses/ideias, 
deixando vago quais foram suas influências, como era o homem Darwin. Pois, não faz 
referência a sua biografia e seu tempo histórico. Apesar de mencionar a incompreensão de 
algumas de suas teses, não exprime a razão para tais. Percebendo-se, portanto, que o livro de 
Biologia separa o cientista do homem. Já o livro de História retrata-o como uma influência e 
um influenciador por suas teses terem sido responsáveis por várias mudanças no século XIX. 
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A escravidão no Brasil  no imaginário de Darwin: a consciência 
histórica dos sujeitos como possibilidade no ensino de 

história 

Mauro Henrique Miranda de ALCÂNTARA200 

Introdução 

 A proposta desse trabalho é propor uma “leitura” de fragmentos de documentos, deixados por 
sujeitos históricos, para verificar a relação entre o contexto e as estruturas de um tempo 
histórico, a atuação, e principalmente, a construção de um imaginário por parte destes, para 
representar o mundo (na perspectiva de um determinado tempo) em que habita, que o constrói 
e que ajuda a construí-lo, parafraseando Le Goff (1999). 

 O objetivo principal é analisar como Charles Darwin, em sua visita ao Brasil em 1832, relata em 
seu diário uma das instituições que marcaram o país no século XIX: a escravidão. O cientista 
britânico, obviamente, descreve o sistema escravista brasileiro pela “lupa” sociocultural que o 
define, quanto sujeito histórico que é, portanto, é possível verificar nestes relatos pontos tanto 
quanto paradoxais, para nós, que vivemos neste século XXI. No entanto, muito tranquilamente 
compreensível se tomarmos o seu lugar histórico. Como perceberemos a frente, como foi 
possível que construções tão paradoxais, nos relatos e na forma de ver o mundo fossem 
condicionadas em Darwin, mesmo se “revisitarmos” o seu tempo histórico? Acreditamos que a 
teoria sobre a “instituição social do imaginário” de Castoriadis e até mesmo a experiência do 
tempo na construção de um sentido histórico de Rüsen, nos ajudarão a perceber tal 
condicionamento.  

 Devido a publicações anteriores, nas quais exploramos (demasiadamente) os aspectos teóricos e 
metodológicos, potenciais e possibilidades sobre a importância e problemas do gênero 
biográfico voltados para o ensino de História, vamos percorrer perifericamente neste trabalho 
estas questões e tentaremos apresentar (mais) como os sujeitos históricos podem permitir uma 
leitura mais dialética e principalmente, qualitativa sobre os fatos e processos históricos, sendo a 
partir disso, uma interessante possibilidade para a sala de aula.  

 Vamos apenas destacar como visualizamos a importância de estudar, não somente a narrativa 
biográfica, mas também, a partir dela, para melhor compreendermos a relação entre indivíduo-
sociedade no tempo: 

A importância da biografia é permitir uma descrição das normas e de seu funcionamento 
efetivo, sendo este considerado não mais o resultado exclusivo de um desacordo entre regras e 
práticas, mas também de incoerências estruturais e inevitáveis entre as próprias normas, 
incoerências que autorizam a multiplicação e a diversificação das práticas (LEVI, 2006: 180). 

 Ou seja, apesar das paradoxais construções de um sujeito histórico, a partir dos processos e dos 
contextos históricos que lhe são dispostos, é possível perceber que há fugas a essas estruturas, e 
que por tanto, não se tratada de uma “totalidade”.  

Não podemos pensar as narrativas biográficas, apenas com uma percepção cronológica e/ou 
demarcada pela vida de um sujeito. Apesar de tais características serem importantes (situar em 
que “fase” de sua vida, Darwin visitou o Brasil, é vital para compreendermos certas 
construções), analisar por um viés micro (talvez até mesmo utilizando-se da micro-história 
italiana) as estruturas, nos permite “enxergar” melhor como, a escravidão brasileira por 
exemplo, foi percebida, vivenciada e relatada por estrangeiros que visitaram o país. Talvez esses 
relatos do diário do cientista inglês sejam algo periférico nas construções biográficas sobre ele. 
No entanto, esse é o papel do historiador: procurar nos fragmentos documentais visualizar 
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como a sociedade e/ou sujeitos, vivenciaram, a partir de representações, o seu mundo e o seu 
tempo. Situando assim nosso objeto, vejamos como Darwin relatou e projetou a escravidão no 
Brasil no século XIX. 

Darwin e a escravidão no Brasil   

 Obviamente que os valores sociais, culturais e históricos do britânico estavam presentes em 
seus relatos, em sua visita a várias localidades do planeta. No Brasil, perceptivelmente, a questão 
da escravidão tem passagens marcantes em seus relatos. Na primeira menção a questão, em 8 de 
abril de 1832 ele descreve: 

(...) É notório este lugar, pelo fato de ter sido, durante muito tempo, o quilombo de alguns 
escravos fugidos que, cultivando pequeno terreno próximo à vertente, conseguiram suprir-se do 
necessário sustento. Mas foram, um dia, descobertos e reconduzidos dali por uma escolta de 
soldados. Uma velha escrava, no entanto, preferindo a morte à vida miserável que vivia, lançou-
se do alto do morro, indo despedaçar-se contra as pedras da base. Se se tratasse de alguma 
matrona romana, esse gesto seria  interpretado como nobilitante amor à 
l iberdade,  mas,  numa pobre negra,  não passava de simples caturrice de bruto 
(DARWIN, 1970, p. 7). [grifos nossos] 

 É interessante verificar como Darwin, ao apresentar a beleza natural da região de Niterói, 
descreve as questões culturais e sociais do povo que ali habitava. A forma como ele relata tal 
passagem, é típica de um inglês do século XIX. Pois, ao mesmo tempo que defende o fim da 
escravidão, para justificar sua superioridade, apresenta os negros de forma inferiorizada, como 
na passagem destacada acima. O limiar entre uma atitude “heroica” é sua origem social (e 
racial) e, também, uma questão de temporalidade. Como perceptível no trecho destacado, a 
atitude da negra que prefere a morte, a voltar para a escravidão, seria uma marcante luta pela 
sua liberdade, se ela fosse uma “matrona romana”, como é uma “negra”, não passava de 
“simples caturrice de bruto”. Ou seja, Darwin considera tal atitude uma virtude, mas os valores 
nos quais ele está vinculado geram a ideia (ou seria um “imaginário”) de que para os negros, 
isso seria apenas uma demonstração de sua barbárie.  

 Castoriadis, com sua ideia (ou conceito) de uma “instituição de um imaginário social”, ajuda-
nos a compreender tal situação: 

Los individuos socializados son fragmentos hablantes y caminantes de una sociedad dada; y son 
fragmentos totales; es decir que encarnan -en parte efectivamente, en parte potencialmente- el 
núcleo esencial de las instituciones y de las significaciones de su sociedad. No hay oposición 
entre el individuo y la sociedad, el individuo es una creación social, al vez en tanto tal y en su 
forma social histórica dada cada vez. La verdadera polaridad es la polaridad sociedad/psique (...) 
Sociedad y psique son a su vez irreductibles una a la otra, y realmente inseparables 
(CASTORIADIS, 1997, p. 3-4). 

 Portanto, mesmo compreendendo a situação como um “ato heroico” da negra, o “ser negro” no 
século XIX, acaba por gerar a construção de discursos, nos sujeitos, que não permitem verificar 
(ou aceitar) tal condição de heroísmo. Explica-se tal negativa por uma outra instituição que se 
consolidou neste período histórico: a educação como um ideal e um caminho civilizatório, bem 
como a concepção de raça. Como Castoriadis descreve, há na sociedade uma construção 
(sempre) histórica, e pelas mudanças perpetradas nela, ela se (auto)altera: 

La sociedad es siempre histórica en sentido amplio, pero propio, del término: atraviesa siempre 
un proceso de autoalteración, es un proceso de autoalteración (...) Dicho de otro modo, la 
institución de la sociedad recrea, siempre y obligatoriamente, una lógica suficientemente 
correspondiente a esta lógica “ensídica” (lo cual le permite sobrevivir como sociedad) bajo la 
égida de las significaciones imaginarias sociales instituidas cada vez. Esto le permite crear un 
mundo dotado de sentido (diferente cada vez). Esta lógica ensídica social (como las 
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significaciones imaginarias instituidas cada vez) le son impuestas a la psique durante el largo y 
penoso proceso de la fabricación del individuo social (CASTORIADIS, 1997, p. 5-6).  

 Como afirma o filósofo francês, o processo de construção psíquica de um indivíduo é 
“maturado”, ou melhor, formado socialmente, historicamente. Tais construções de Darwin 
devem ser apresentadas neste panorama sócio-histórico. Só precisamos discordar de uma 
posição de Castoriadis: não se trata de uma atitude “total”, de cima para baixo. Acreditamos 
que se trata de uma relação dialética, em que o sujeito é sim um constructo social, no entanto, 
muitas de suas atitudes e até a atuação na sociedade, acabam por gerar comportamentos e 
produção de conhecimento que fogem (claro, nunca totalmente) de certos comportamentos e 
paradigmas de uma estrutural social. Talvez isso aconteça em relação até o próprio Darwin e 
suas teses. Por mais que possamos atrelá-las ao seu século, como defendido por Hobsbawm 
(1977), foi ele, de certa maneira, quem acabou rompendo com certas práticas até então 
conhecidas e apresentando novas possibilidades. O próprio Hobsbawm (1998) descreve isso. 
Além disso, a criação de teses um tanto quanto “estranhas” para determinados períodos, é o 
exemplo de como há sim, rupturas e fugas dos sujeitos às estruturas que o cercam.  

 Em um outro trecho sobre a temática, percebemos como Darwin ao mesmo tempo em que 
condenava a escravidão, via na relação entre escravos e senhores no Brasil, uma relação que ele 
mesmo descreve como “paternalista”, algo positivo e confortável para os escravos. Eis o relato 
de 13 de abril de 1832: 

(...) Num dia em que eu havia determinado que nada voltaria sem ter provado, eis que vejo, 
consternado, aparecer em toda a sua substancial realidade um suculento peru recheado e uma 
leitoa assada! Nas horas de refeição havia um criado,  cuja única função era 
enxotar da sala alguns cães,  bem como um bando de negrinhos que se 
aproveitavam de todas as  oportunidades para entrar.  Pudesse ser banida a ideia 
de escravidão,  e  haveria neste modo simples e  patriarcal  de viver um quê de 
fascinação;  um perfeito retiro,  independente de todo o resto do mundo. No 
instante em que se avista um estranho a chegar, um grande sino se põe a tocar e, em geral, 
ouvem-se salvas de pequenos canhões. A notícia é deste modo anunciada, mas às pedras e ao 
mato tão somente. Saí uma manhã, uma hora antes de clarear o dia, a fim de admirar a solene 
quietude do cenário. Pouco depois se desfez o silêncio, com o hino matinal que, entoado por 
todo o conjunto de negros, encheu o ar. Assim geralmente dão começo ao seu dia de trabalho. 
Em fazendas como esta,  não duvido de que os escravos vivam vida fel iz  e  
contente.  Nos sábados e  domingos trabalham para si  próprios,  e  neste cl ima 
férti l ,  dois  dias de trabalho são suficientes para garantir  o sustento de um 
homem e de sua família  durante uma semana (DARWIN, 1970, p. 8) [grifos nossos].  

 Não queremos ser repetitivos. Mais uma vez a “necessidade” de banir a escravidão contrasta 
com a “necessidade” de expulsar os negrinhos, assim como os cães, da sala e com a 
possibilidade dos escravos (nesta terra, claro) serem felizes devidos as condições naturais das 
quais gozavam.  

Tal situação era visível nos relatos de Darwin e algo bem comum de se verificar em discursos do 
Brasil do século XIX. Relatamos essa situação em trabalhos anteriores. Só para relembrar e 
situar o leitor: 

Thomas Skidmore defende que os abolicionistas brasileiros tiveram contato com as teorias 
racistas da América do Norte e da Europa, mesmo que “suas plenas implicações ainda não 
fossem percebidas”. O próprio Joaquim Nabuco, segundo o norte-americano, “não escondia que 
seu objetivo era um Brasil mais branco”. Mesmo preocupados com o fator étnico, os 
abolicionistas, assim como parte dos brasileiros no período, acreditavam que “não existia 
preconceito racional em sua sociedade” (ALCÂNTARA, 2014, p. 29). 
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 Tais teses foram “importadas” da Europa, principalmente, e inclusive, os primeiros relatos (e 
argumentos) sobre a necessidade de se pôr fim a escravidão (baseando-se em preceitos morais e 
da improdutividade do trabalhador africano, ou seja, teses de cunho étnicas) que datam da 
década de 1820 a 1830, mesma época em que Darwin visitou o país.  

 A Inglaterra, país natal do cientista, foi a principal nação patrocinadora e incentivadora 
(inclusive ameaçando comercialmente, diplomaticamente e belicamente) da extinção do tráfico 
negreiro e posteriormente da escravidão, e foi justamente na década de 1830 a 1840 que 
intensificou-se o combate ao fim do tráfico. Os motivos alegados foram justamente de ordem 
moral: 

A Inglaterra, ainda na primeira metade do século XIX, viu exterminada, tanto da ilha, quanto de 
suas colônias, a escravidão. E, alegando a inferioridade moral das demais nações escravocratas, 
os políticos britânicos pressionaram principalmente Portugal e Brasil, a extinguirem o seu 
comércio de escravos, em um primeiro momento, e, a escravidão, posteriormente 
(ALCÂNTARA, 2014, p. 29). 

 Ou seja, é com um olhar de superioridade (moral) que Darwin observa as relações sociais e 
escravistas no Brasil. Por não ser parte da oficialidade britânica, e por isso, não ter 
compromissos com os projetos diplomáticos e comerciais do seu país, podemos perceber que 
ele apresenta um quadro que, ao mesmo tempo, condena a escravidão, mas vê nas relações 
sociais (um tanto cordiais para ele) algo de positivo. 

Por fim, o último (e mais longo) relato de Darwin sobre a escravidão no Brasil. O relato 
,segundo seu diário, foi escrito no dia 14 de abril de 1832: 

Durante minha permanência nesta fazenda, por pouco não fui testemunha ocular de um desses 
atos de atrocidade, somente presenciáveis  numa terra de escravos. Por questões de 
processo jurídico, o proprietário esteve na iminência de tirar da companhia dos escravos todas 
as mulheres e crianças, e vende-las separadamente nos leilões do Rio. O interesse,  e  não 
nenhum sentimento de compaixão,  foi  o que impediu a perpetração dessa 
desumanidade.  Na verdade,  não creio mesmo que à mente do proprietário 
t ivesse sequer ocorrido a ideia da covardia de separar trinta famílias,  que há 
tantos anos viviam unidas.  Posso assegurar,  todavia,  que,  em matéria de 
humanidade e boa índole,  este  cavalheiro está acima do comum dos homens.  
Não há l imites,  pode-se dizer,  à  cegueira do interesse e  do egoísmo. A seguinte 
ocorrência, que se passou comigo, impressionou-me muitíssimo mais intensamente de que 
qualquer história de crueldade que eu pudesse jamais ter ouvido. Aconteceu que, certo dia, 
atravessando um ferry em companhia de um negro que era excessivamente estúpido,  a  
f im de ser compreendido,  passei  a  falar alto e  a  gesticular.  Devo,  em algum 
momento,  ter-lhe passado a mão próximo ao rosto,  pois,  julgando talvez que eu 
estivesse irado e fosse batê-lo,  deixou penderem os braços,  com a f isionomia 
transfigurada pelo terror,  e  os olhos semicerrados,  na atitude de quem espera 
uma bofetada da qual  não pretende esquivar-se.  Nunca hei  de esquecer da 
vergonha,  surpresa e  repulsa que senti  ao ver um homem tão musculoso ter  
medo até de aparar um golpe,  num movimento instintivo.  Este indivíduo tinha 
sido treinado a suportar degradação mais aviltante que a da escravidão do mais 
indefenso animal (DARWIN, 1970, p. 9) [grifos nossos]. 

Parece que os valores sócio-históricos apresentados por Darwin neste relato, devido a sua 
construção, mais uma vez, paradoxal (relembrando que esse paradoxo é construído pelos 
nossos valores do presente) entram em choque com o escravismo brasileiro do século XIX. No 
entanto, poderíamos dizer que, apesar de pensamentos dicotômicos, há certa similaridade nas 
argumentações de Darwin com a sociedade brasileira do período. O “interesse”, claramente 
econômico, fora o motivo constante para utilização do trabalho escravo, até quando foi 
possível. Assim como Darwin é comum encontrarmos documentação que define a escravidão 
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de forma “abominável”, mas o escravo, ou melhor, o negro concomitantemente é visto de 
forma “bestificada” como verificada no relato. Nitidamente, há semelhanças entre os discursos 
apresentados tanto pela sociedade local do período, quanto pelo ilustre visitante europeu. 

Resumidamente: estes fragmentos do diário de Darwin, apesar de escassos, em relação a 
temática escravista brasileira, podem servir como um instrumento de ensino. Levando, dessa 
forma, para a sala de aula, para que este documento possa ser debatido, dialogado, e 
questionado. Colocando-o a luz de uma teoria e contextualização, para que os alunos e alunas 
possam visualizar como nós, sujeitos históricos. Pois, estamos vinculados a estruturas 
socioeconômicas e culturais, no entanto, acabamos por internalizar e criar nossas próprias 
representações de mundo. Logicamente, dentro de um padrão histórico-social nos quais 
aprendemos a sermos sujeitos. 

Considerações à guisa de possibilidades 

 Reiteramos que o propósito do texto foi propor uma leitura sobre o ambiente histórico da 
escravidão brasileira do século XIX, relatada pela pena de um cientista visitante, tão famoso, 
conhecido, e de certa forma mitificado em nossos dias.  

 Buscamos nessa pesquisa, apresentar o que Jörn Rüsen descreve como “relevância cognitiva” do 
conhecimento histórico. Mais simplificadamente, como ele apresentou a construção de um 
sentido histórico, ou a percepção de uma experiência do tempo: 

Pesquisa [histórica] é o processo da constituição narrativa de sentido, no qual a relação à 
experiência, presente em todo pensamento histórico, se exprime de maneira a que essa 
constituição de sentido adquira determinada relevância cognitiva. Essa relevância cognitiva 
consiste em um grau elevado do conteúdo empírico e da forma explicativa das histórias. 
Relacionadas à pesquisa, elas são narradas de maneira a serem mais bem fundamentadas 
empiricamente e explicadas teoricamente (RÜSEN, 2010, p. 28). 

 Apresentamos os relatos de Darwin, como possibilidade de descrever um “sentido histórico” 
nesta narrativa, como forma de melhor capacitar os discentes a compreenderem como os 
sujeitos são históricos e fazem história. Apresentar esses fragmentos do diário do cientista e 
contextualizá-lo historicamente, questionar os estudantes quanto a isso, é direcionar o 
conhecimento histórico para uma prática real, àquela que os sujeitos (nós) fazemos 
cotidianamente. Seguimos a “receita” de Rüsen, que diz: “é-lhe necessário desenvolver uma 
vivacidade que conduza seus destinatários a vê-lo e apropriá-lo como parte de sua vida pessoal” 
(2010, p. 30).  

 A proposta do trabalho foi facilitar a formação de uma consciência histórica, a partir de leituras 
documentais que, esteticamente, facilitam a compreensão de alunos e alunas da história como 
algo inerente a vida humana e um elo importante do agir humano: 

A memória histórica não catapulta representações imaginárias, por passe de mágica, de um 
passado factual longínquo para a proximidade da orientação concreta do agir humano. Ela se 
esforça, isso sim, e por vezes com grande dificuldade, por amenizar, mediante o trabalho 
interpretativo da consciência histórica, o peso determinante do passado sobre a vida presente e 
suas perspectivas de futuro. A consciência história tem por objetivo, pois, extrair do lastro do 
passado pontos de vista e perspectivas para a orientação do agir, nos quais tenham espaço a 
subjetividade dos agentes e sua busca de uma relação livre consigo mesmos e com seu mundo 
(RÜSEN, 2010, p. 33-34).  

 Apresentar a escravidão brasileira, por exemplo, apenas diante das estruturas sociais, 
econômicas e culturais, sem demonstrar como os sujeitos viveram e vivenciaram tal relação, é 
praticamente, o mesmo que tentar ensinar equação de 2º grau para uma turma que ainda não 
aprendeu a equação de 1º grau. Ou seja, os discentes compreenderão o sentido histórico desse 
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fato histórico, ao observarem como os sujeitos internalizaram, viveram e conviveram com este 
fato. Dessa maneira, poderão apropriar-se objetivamente desse conhecimento histórico, e isso 
poderá facilitar a orientação do agir e do ser como sujeito histórico. 

 Apesar de apontarem, epistemologicamente, para caminhos diferentes, Castoriadis e Rüsen 
favorecem (e auxiliam) no olhar para a relação sujeito-sociedade-tempo histórico de uma forma 
peculiar. Ambos demonstram a importância das estruturas e, principalmente, como “agem” e 
“moldam” os sujeitos. No entanto, eles verificam que há uma relação mais dinâmica entre 
indivíduos-estruturas, e que na sala de aula, partir de uma análise micro para uma macro, 
poderá facilitar, até mesmo esteticamente, a apropriação de conceitos, seja o da “instituição de 
um imaginário social” de Castoriadis, ou da “constituição de um sentido, ou razão histórica”.  

 Neste ponto, retomamos a perspectiva de Giovanni Levi sobre a importância da narrativa 
biográfica, ou seja, ela pode ser vital, para a compreensão e utilização do Ensino de História. 
Retomando Rüsen, precisamos, antes de utilizá-la para essa finalidade, compreendê-la e 
“metodizá-la” teoricamente, para que os princípios e fundamentos do conhecimento histórico 
prevaleçam e colaborem numa prática didática.  
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Urupá: uma fronteira aberta201 

Adelto Rodrigues Barbosa202 

1. Introdução 

 A colonização de Rondônia é parte da política brasileira de ocupação da Amazônia, implantada 
a partir dos anos de 1950, e dos projetos de assentamento que ganharam notoriedade a partir 
dos anos de 1970. Por um período, a colonização foi uma estratégia de política nacional para a 
solução de alguns conflitos em áreas rurais e urbanas, como no centro sul e nordeste brasileiro. 
Com a propaganda “terra sem homens, para homens sem terra”, o governo capitaneou a 
atenção de uma parcela da população que sempre sonhou em ter seu pedaço de terra, e viram 
nesta região a oportunidade de realizar seu sonho.  

 A partir do início da década de 70, com a criação e implantação do Programa de Integração 
Nacional (PIN) pelo Decreto-Lei de nº. 1164 de abril de 1971, as terras de Rondônia passaram à 
jurisdição da União, que poderia distribuí-las nos programas de colonização. Foram 
implantadas ações, políticas públicas por parte do Governo Federal para estruturação política e 
administrativa do então Território para elevação da categoria a Estado de Rondônia. Também 
na década de setenta foram criados os PIC: Projeto Integrado de Colonização, com lotes de 50 a 
100 hectares, voltados para pequenos agricultores. O primeiro PIC criado foi o Ouro Preto do 
Oeste. Também foram criados os PAD: Projeto de Assentamento Dirigido, neste os lotes 
tinham áreas que variavam de 100, 250 a 1000 hectares, voltados para grandes agricultores; Mal, 
Dutra e Burareiro receberam um grande fluxo de pessoas de outras regiões do país em busca da 
posse de um “pedaço terra”. No início dos anos oitenta, a construção da Hidrelétrica de Samuel, 
no rio Jamari também foi parte desta estruturação. No entanto, em 22 de dezembro de 1981, foi 
aprovada a lei complementar numero 41, que criava o Estado de Rondônia. Em 04 de janeiro de 
1982 ocorreu seu estabelecimento. 

O Projeto de Assento Urupá, com lotes de 25 a 30 hectares, fez parte dessa política de ocupação, 
que tinha como objetivo a ocupação, e a transformação da região em um celeiro agrícola, de 
produção de grãos. Hoje o então município de Urupá está localizado entre os municípios de 
Teixeirópolis, Alvorada d’ Oeste e Nova União em Rondônia. Possui uma área de 831,9 km² e, 
aproximadamente, 13 mil habitantes. A base da economia é a pecuária e a piscicultura.  

Pela perspectiva teórica adotada, a fronteira está além do acidente geográfico que delimita uma 
região, um Estado ou um município; ou uma linha imaginária que só é possível ser visualizada 
nos mapas. A fronteira é vista como área de conflito gerado por múltiplos interesses: históricos, 
culturais, sociais, políticos e econômicos que resultam de mediações do próprio Estado 
realizadas para solucionar conflitos anteriores. O momento principal desta reflexão situa-se 
entre os seringueiros que viveram na região do atual município de Urupá, e os colonos que 
chegaram com a implantação do Projeto de Assentamento, de mesmo nome no início dos anos 
1980. 

Essa ocupação criou um conflito por espaço, mediado pelo Estado, a partir das ações do 
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA. Vale salientar que essa era uma 
região de constante conflito, uma vez que, antes da presença dos colonos, já havia um conflito 
estabelecido entre índios e seringueiros. A maioria dos colonos assentados no Projeto de 
Assentamento Urupá é oriunda dos estados da região Sul e do Nordeste. Neste sentido, os 
assentamentos são uma ação estatal na reorganização dos espaços, e mediação de conflito. A 
ação estatal privilegia simbolicamente os assentados em detrimento à posse da terra. O 
seringueiro que vivia em uma ampla área de exploração da borracha ficou restrito a um 
pequeno sítio para cultivar a agricultura.  
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João Pacheco de Oliveira Filho (1979), acerca do tema fronteira, estabeleceu um estudo que a 
caracterizou, formulando para isso alguns conceitos. No primeiro conceito, afirma: 

Em primeiro lugar, fronteira não é um objeto empírico real, uma região, ou ainda, uma fase na 
vida de uma região, mas sim uma forma de propor uma investigação. A listagem habitual das 
áreas de fronteira não significa, portanto, uma enumeração de referentes concretos subsumidos 
no conceito de fronteira, mas tão-somente a indicação de objetos empíricos aos qual a aplicação 
de uma análise em termos de fronteira pode ser altamente rentável do pondo de vista da 
aplicação do conhecimento (Oliveira Filho, 1979, p.111). 

O autor traz em sua primeira definição de fronteira, um elemento conceitual uma construção, 
não algo empírico. Sendo assim, pode ser entendida a partir de uma construção histórica, das 
aglutinações dos movimentos sociais. A colonização percebida como elemento de 
agregação/desagregação constitui uma fronteira a partir da chegada de novos ocupantes em 
uma mesma área, cria-se, dessa forma, interesses conflitantes com as populações ali já 
existentes. Processos colonizadores geralmente agregam vários grupos étnicos no mesmo 
contexto social, gerando um amplo conflito de culturas. A região torna-se conflituosa em 
amplas perspectivas; pelo espaço geográfico, pela disputa pelo alimento, pelo poder e pela 
apropriação da terra.   

Em relação à ocupação na Amazônia, as primeiras expedições que aqui chegaram já 
encontraram vários grupos populacionais vivendo na região. Para Darcy Ribeiro (1952), a 
aproximação, o estabelecimento de relações entre povos indígenas e as frentes de expansão, em 
âmbito nacional, têm como característica o extermínio da maioria dos grupos indígenas das 
regiões colonizadas. Segundo o autor, na primeira metade do século XX, aproximadamente 90 
nações indígenas foram dizimadas no Brasil. Em Rondônia não foi diferente. Josélia Gomes 
Neves, que desenvolve pesquisa (trabalho ainda em andamento) sobre os índios Urupá naquela 
região, lembra:  

 De acordo com Amizael Silva (1984), os nordestinos e seringueiros chegaram à região dos 
Urupá, provavelmente no início o século XX, em função da seca que assolou o nordeste em 
1877, bem antes mesmo dos garimpeiros e da estação telegráfica. A conquista do rio Urupá, 
especialmente, teria sido feita à custa de muitas vidas, devido a ferrenha oposição da tribo 
indígena que dominava as suas margens e que lhe emprestara o nome (SILVA: 1999, p.18 apud 
NEVES). 

Os conflitos são uma linear nessas regiões. Com a chegada dos primeiros colonizadores em 
busca de garimpos, madeira, posse de terra, implantação dos seringais surgem os primeiros 
conflitos na região com os índios que já habitavam ali há centenas de anos.  E os conflitos 
seguem com a colonização, os seringueiros precisam das matas para explorar as seringueiras, os 
colonos precisam derrubar as matas para plantar lavouras. Os conflitos de interesses 
continuaram ocorrendo. Hoje, a região têm como base econômica a pecuária, os poucos 
agricultores que receberam os lotes do INCRA, ainda permanecem na região. Oliveira Filho 
ainda lembra da necessidade de abandonar as análises na sua totalidade, pelos modelos 
universais e  generalizações que engessam os trabalhos para uma descrição única. Não só o 
seringal, mas toda a região colonizada deve ser vista como única. Na sua terceira tese, ele 
afirma: 

As partes que compõem essa totalidade não podem ser concebidas enquanto modelos universais 
e genéricos, que enfoquem a realidade por um prisma à exclusão de outros (o econômico, p. ex., 
à exclusão do político e do ideológico). Assim é inadequado pensar tais unidades em termos de 
modos de produção ou de sistemas econômicos, políticos, etc. A análise dos modos de produção 
encontradas em escala local precisa dar conta da particular articulação existente entre eles e 
paralelamente inclui realidades políticas e ideológicas sem as quais não poderia ocorrer a 
reprodução econômica e social daquela sociedade (Oliveira Filho, 1979, p. 111). 
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A análise do autor refere-se ao seringal, mas nos apropriamos de seu método para analisar uma 
região colonizada que não difere do seringal em suas proporções. Os historiadores que 
trabalham a história regional, quando falam dos Projetos de Assentamentos, referem-se a eles 
em sua totalidade. Limitando-se as explicações por categorias técnicas; Projeto Integrado de 
Colonização (PIC), Projeto Assentamento Dirigido (PAD). Esse conceito de fronteira se aplica 
na escrita da História da Colonização em Rondônia. E neste trabalho, a proposta é escrever uma 
História na perspectiva dos Estudos Culturais. Analisar os Projetos de Assentamentos a partir 
da sua singularidade, não por um olhar globalizante. Oliveira Filho faz uma crítica aos 
historiadores que descrevem os seringais como uma unidade, mesmo os que fazem uma análise 
econômica partem de uma visão totalizante. Bertha Becker (1990) também dedicou-se ao tema 
fronteira. Utilizaremos sua teoria para analisar o deslocamento de colonos das regiões centro 
sul e do Nordeste para Urupá. No município de Urupá há um grande caldeamento, pessoas de 
todas as regiões do Brasil. Segundo BECKER: 

Parte integrante da sociedade nacional, participando do modelo de crescimento tecnológico 
intensivo de capital com intensa mediação do Estado, a fronteira tem como especificidade o fato 
de ser espaço não plenamente estruturado (Becker 1995, p. 15). 

A partir do avanço tecnológico da mecanização agrícola no centro sul do Brasil, houve um 
excedente de mão de obra. Houve a substituição de algumas lavouras, onde todo o serviço era 
feito manualmente, como no caso do café e hortelão. As grandes lavouras cafeeiras formavam 
verdadeiras vilas, chamadas de colônias nas fazendas. As casas eram construídas para abrigar os 
trabalhadores e suas famílias, as grandes plantações de café abrigavam números consideráveis 
de famílias nas fazendas. Com a mecanização, essas lavouras de café foram substituídas por 
plantações de soja, trigo e milho, todo trabalho passou a ser feito por tratores e colheitadeiras. 
Essas pessoas que moravam nas fazendas tiveram que procurar novas localidades para 
construírem seus sonhos.  

As plantações de hortelã, que também exigia bastante mão de obra, por ser bastante 
rudimentar, também foram substituídas. As plantações de hortelã eram sazonais, plantadas a 
partir das ramas, chamadas de mudas, em dias chuvosos. A colheita consistia no corte, com a 
alfange, uma espécie de foice. As ramas eram levadas ao alambique para um cozimento para 
extrair o óleo. 

Os pequenos agricultores, donos de pequenas propriedades, que, além da sua família, 
abrigavam outras, também foram afetados por esse processo. A plantação mecanizada elevou 
consideravelmente os custos da produção agrícola. A plantação de soja exige grandes 
investimentos em insumos agrícolas; adubos e pesticidas, que são produzidos por empresas que 
trabalham com capital e tecnologia internacional, portanto cotados com moedas estrangeiras. 
Os equipamentos agrícolas, tratores, bombas para pulverizar veneno, os grades para preparar a 
terra e a colheitadeira são equipamentos de valor elevado. O aumento nos custo inviabilizou a 
agricultura mecanizada para os pequenos agricultores, logo partiram rumo à nova fronteira 
agrícola, Rondônia. E muitos deles foram para a região de Urupá. 

O povoamento da região de Urupá 

A partir dos anos 70, intensifica-se o povoamento na região que hoje é o município de Urupá. 
Ainda não é possível determinar uma data, dado a precariedade das informações. Estamos 
considerando o povoamento à invasão dos colonizadores, do explorador. Quanto às populações 
indígenas, não temos a intenção de mencioná-las, pois não possuímos informações que sustente 
nenhuma tese. Segundo relatos do senhor Antonio; “no início dos anos 70 já havia dois grandes 
seringais abaixo da região de Urupá; o seringal Urupí, de propriedade do senhor Val Madeira, e 
o seringal Santo Helena, de propriedade do senhor Zé Preste. A montante do seringal Urupí, 
havia uma vaga, uma grande área de terras devolutas, até chegar a uma pequena colocação do 
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senhor Veríssimo, já na região de Urupá, acima do local onde hoje está estabelecido o núcleo 
urbano”. 

 Em 1970, no mês de abril, de posse da informação que havia essa porção de terra devoluta, 
informação adquirida a partir da amizade com senhor Veríssimo, o senhor Antonio, na época 
com dezoito anos de idade, juntamente com seu irmão mais velho, Chicó, em uma viagem épica 
subiram o Rio Urupá. Partiram de Ji Paraná, remaram por nove dias, chegaram a um lugar que, 
segundo seu relato, era uma aldeia indígena abandonada há muito tempo. Nesta localidade, na 
segunda curva abaixo a ponte (atual) sobre o Rio Urupá, montaram um acampamento. 
Adentraram a mata para fazer um levantamento, encontraram muitas árvores de seringueiras, 
castanheiras e caucho203. Uma região com muita caça, rio com abundância de peixes, o local 
ideal para estabelecer uma colocação. Alguns meses após, juntamente com seu pai, o senhor 
Maximiano e família, estabeleceram um seringal. 

Construíram toda a estrutura de um seringal; a casa para abrigá-los. A casa de farinha. Uma 
pequena área de pasto para manter alguns animais, que forneciam um complemento na 
alimentação, e que também auxiliavam no transporte de mercadoria até o centro, e carregavam 
a borracha colhida no centro até a sede. O centro aqui não é uma oposição à margem, como 
analisa TEIXEIRA (1999). Neste contexto, o centro está posto como uma extinção da sede, uma 
filial. Os seringueiros que trabalhavam no centro estavam subordinados a sede. Compravam a 
mercadoria para o sustento cotidiano, e vendiam sua produção de borracha para a sede. 
Abriram um ramal, uma estrada dentro da mata, por onde passavam com o cavalo, carregando 
as mercadorias. Essa estrada ligava a sede, localizada à margem do rio Urupá, ao centro, onde 
havia três colocações com três estradas de seringa cada, as margens do Rio Egidio.  

Com o passar do tempo, foram agregando mais familiares à comunidade. O senhor Assis e o 
Nego Velho tornaram-se genro do senhor Maximiano, todos constituíram família, abrindo suas 
colocações na região. Os filhos, Raimundo, Antonio e Francisco, que atendia pelo codinome de 
Chicó, também constituíram família, por consequência abriram suas colocações. Chegaram 
outros conhecidos vindos de outras áreas; Zé Nunes abriu uma colocação, Antonio Catraca e 
seu companheiro Carlos também abriram uma colocação. 

A dinâmica da colocação consiste na escolha do lugar para construir a casa do seringueiro, o 
tapiri com o defumador. A escolha do local segue critérios simples, local onde não alaga, que 
tenha uma boa quantidade de árvores de seringueiras. Cada colocação possui três ou quatro 
estradas de seringa, cada estrada possui de 150 a 200 árvores de seringueiras. 

Segundo os relatos do senhor Sebastião Gomes das Neves e família, eles chegaram à região no 
início de 1975, vieram do seringal Santa Helena. Tomaram posse de uma colocação 
abandonada, onde estabeleceram a moradia. Ele trabalhou como seringueiro na região até 1981, 
quando o INCRA implantou o Projeto de Assentamento. 

O cotidiano no seringal na região de Urupá  

A partir dos relatos dos três entrevistados para este trabalho, tecemos uma caracterização dessas 
unidades  produtivas norteadas pelo pensamento de Oliveira Filho. Apontamos algumas 
similaridades com o modelo caboclo. Vale salientar que aqui estamos falando de pequenas 
unidades, onde não se tem a figura do seringalista. Somente o senhor Maximiano possuía três 
colocações com trabalhadores com subordinações similares ao grande seringal. Para o autor o 
modelo caboclo se define como: 

Exploração nos limites da fronteira econômica. Mão-de-obra requisitada localmente. Força de 
trabalho familiar. Pluralidade funcional da empresa (inclusive atividade de subsistência) 
Pequena produtividade do trabalhador. O modelo do apogeu; exploração de áreas muito além 
das fronteiras do mercado. Mão-de-obra quase integralmente importada. Trabalhador isolado. 
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Especialização da empresa, com abandono da agricultura. Produtividade do trabalhador é bem 
mais elevada (Oliveira Filho, 1979 p, 98).  

Em face desta abordagem, podemos analisar as similaridades. Todos os seringueiros da região 
mantinham um roçado, agricultura de subsistência. Alguns possuíam animais: vacas, cavalos, 
galinhas e porcos. O trabalho da extração do látex era feito pelo chefe da família. Todos os 
homens que estabeleceram na região mantinham suas famílias na sua colocação.  

O trabalho nestas colocações também seguia a seguinte dinâmica. O seringueiro, chefe da 
família, era responsável pelo corte das seringueiras. Em algumas famílias, os filhos mais velhos 
auxiliavam neste trabalho. O corte são os riscos feitos nas árvores para extrair o látex. Havia 
duas formas de extração: bandeira e espinha de peixe. A bandeira, modalidade usada para as 
árvores de menor circunferência, consiste em um corte na vertical onde é colocada a cuia para 
aparar o látex, e outro risco na horizontal. Conforme aumenta o número de riscos, o 
seringueiro passa a fazer dois riscos na horizontal, sendo um na parte superior e outro na parte 
inferior. A espinha de peixe é usada para cortar as árvores de maior circunferência. Nesta 
modalidade, o seringueiro faz um risco na vertical onde coloca a cuia para colher o látex, e dois 
outros na horizontal. Também com o aumento do risco, o seringueiro passa a fazer quatro 
riscos na horizontal, dois na parte superior, e dois na parte inferior. Alguns trabalhadores 
atestam que, dessa forma, provocam o esgotamento da árvore, causando até a morte. 

Como parte do trabalho de corte é feito ainda de madrugada, o seringueiro usa a poronga ou 
facho para auxiliar, iluminando o caminho, para se proteger de animais peçonhentos, como 
cobras, e para executar o trabalho. A poronga é uma lamparina alimentada geralmente com 
óleo diesel, ou querosene. O trabalhador leva esta lamparina presa a sua cabeça. O facho é um 
pedaço de madeira, com um pedaço de estopa preso por tiras de borracha retiradas dos riscos 
nas seringueiras, o resto de látex que ficava nestes riscos. O extrator carrega o facho na mão e, 
quando chega à seringueira para efetuar o corte, coloca a parte de madeira atravessada na boca, 
possibilitando assim seu trabalho. 

O trabalho de extração, no corte da seringa, é bastante cansativo e desenvolvia-se em três 
etapas.  A primeira etapa era quando o extrator saía de casa por volta de 2 ou 3 da madrugada, 
ingressando nas estradas com seus apetrechos, uma faca especial utilizada para fazer incisões 
nas árvores. Geralmente terminava o trabalho de corte por volta das 11 da manhã, quando 
voltava para casa para almoçar. Na segunda etapa, a da colheita, era quando retornava para 
recolher o látex. Com um balde e um saco encauchado, percorria as árvores anteriormente 
sangradas colhendo o látex depositado nas tigelinhas. Esse trabalho terminava por volta das 16 
horas, quando ele retornava para casa. Finalmente a terceira etapa, é o processo de defumação. 
Um trabalho engenhoso, pois se trata de submeter o látex ao calor produzido pela combustão 
de cocos babaçu, esta etapa terminava por volta da 19 horas. Assim segue uma rotina cotidiana.  

O seringueiro que trabalhava em sua colocação com três estradas, cortava cada estrada duas 
vezes por semana. Essa dinâmica de trabalho lhe consumia os seis dias da semana. No domingo, 
era necessário ajuntar cocos babaçu para defumar o látex durante a semana. Como o processo 
de defumação é feito com muita fumaça, não é qualquer madeira que pode ser utilizada, já que 
agride os olhos. Para os seringueiros o babaçu é o que causa menos irritações nos olhos e 
problemas em longo prazo. 

Houve uma evolução para estes trabalhadores com o surgimento de mercado da borracha de 
cocho. Para esta modalidade, alterou-se toda a dinâmica de trabalho no seringal. O extrator sai 
agora pela manhã, faz o corte nas seringueiras, e não volta para colher o látex. Deixa secar na 
cuia junto à árvore. Três dias depois, volta a esta estrada, faz a coleta do corte anterior, limpa a 
cuia e faz um novo corte. Desta forma, o seringueiro tem mais tempo para as atividades 
adicionais. Cuidar do seu roçado, caçar, pescar sua alimentação. Há uma desvantagem disso no 
mercado, pois a borracha de cocho tem menor valor. O nome borracha de cocho vem da forma 
como é produzido os fardos do produto. Após a coleta da produção da estrada de seringa, o 
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trabalhador coloca a produção dentro de um cocho, ou caixote, feito de madeira. Com um 
sistema de prensa, ou algum objeto pesado sobre a tampa. Este processo retira a água da 
borracha, e faz com que o produto fique em formato quadrado, o chamado fardo.  

A sobrevivência na floresta 

O único meio de sair do isolamento da floresta, era seguindo o rio, a única ligação com a 
cidade. A vida nesta região ainda inóspita não era tão simples. Dadas as dificuldades de acesso à 
cidade de Ji Paraná, era necessário planejamento. A distância entre essa cidade e a região de 
Urupá, calculada pelo senhor Antonio, que fez este percurso inúmeras vezes de canoa, no remo 
e varejão, também com motor, seria de aproximadamente 90 a 100 quilômetros. Isso seguindo o 
percurso do Rio Urupá. Essa distância é percorrida em dias de viagem. Para descer de motor, 
uma canoa impulsionada por um motor na popa, levava em média dois dias. O mesmo 
percurso de volta subindo o rio durava três dias com o motor.  

Os seringueis trabalhavam no corte da seringa, todo o período de seca. Quando chegava o mês 
de dezembro, período chuvoso na Amazônia, os rios e igarapés aumentam o volume de água, 
alagando as estradas de seringa. Neste período, o trabalhador muda de atividade, vai colher 
castanha e tirar caucho. 

O aumento do nível do rio facilitava o transporte de toda a produção de borracha. Para levar a 
produção até o comércio, muitas vezes reuniam a produção de vários trabalhadores, formavam 
uma espécie de jangada com a borracha produzida. Alguns homens subiam sobre a jangada 
apoiados com varejões, varas de madeira compridas, que guiavam a jangada, para mantê-la no 
leito do rio. Um processo lento, a jangada acompanhava a velocidade de deslocamento do rio. 
Os outros homens acompanhavam em canoas, que eram utilizadas para trazer mercadorias 
para passar o próximo ano na floresta. 

Quando alguma pessoa ficava doente, geralmente era necessário dois ou três homens para levar 
o doente até a cidade. Neste período, a incidência de caso de malária era menor. Há relatos de 
alguns casos em que foi necessário o deslocamento até a cidade de Ji Paraná. Geralmente ia-se a 
farmácia, e o farmacêutico fazia o diagnóstico, sem qualquer exame. A automedicação era um 
procedimento comum de sobrevivência na floresta. Quando alguém sentia algum sintoma da 
malária, na época conhecida como febre cezão ou paludismo, tomava os remédios que já tinha 
em casa. Assim muitas vezes a doença era tratada sem qualquer diagnóstico médico. 

Não há relato de uma organização religiosa institucionalizada na região. As rezas eram 
praticadas em casa, com a orientação de cada família. Também não houve nenhum relato sobre 
as formas como as crianças eram educadas, já que não tinham acesso à educação formal. 

A colonização: ação do estado na reorganização do espaço social 

Com a implantação do Projeto de Assentamento, temos a primeira ação do Estado na região. 
Na tentativa de organizar o caos social, o Estado usa como aparelho os espaços geográficos, 
considerados vazios. Cria uma política de colonização e ignora as ocupações anteriores. Em sua 
tentativa de impor uma igualdade entre os ocupantes dos espaços, onde os possuidores de 
capitais têm maior força de mobilidade, o Estado atua promovendo outro conflito, este às vezes 
silencioso.  

O primeiro contato dos seringueis com o que seria o Projeto de Assentamento foi feito pelos 
topógrafos, que chegaram fazendo o levantamento do Rio Urupá, demarcando a pequena área 
de proteção, 30 metros para cada margem, e já marcando os lotes. Depois os seringueiros 
receberam a visita de funcionários do INCRA, segundo os relatos, o executor fazia parte da 
comitiva. Explicaram que seria implantado naquela área o Projeto Assentamento (PA), e que 
era uma decisão de Brasília. Os trabalhadores que estavam na região só teriam direito a 25 
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hectares, igual aos outros assentados. Os seringueiros que quisessem uma área maior teriam 
que ir para outro assentamento, na região de Jaru, teriam 200 alqueires de terra. Não havia 
estradas, o único acesso a está área seria pelo rio.  

Nesse sentido, o Projeto de Assentamento Urupá foi parte da política do governo de 
reorganizar o espaço geográfico, e as forças de trabalho.  A ação do Estado se fez necessária para 
responder aos conflitos sociais que estavam criando pressões sociais em outras regiões do país. 
O Nordeste brasileiro é uma região onde as convulsões sociais causadas pela seca estão sempre 
esperando uma ação eficaz do Estado.  No Centro Sul, o avanço da tecnologia no campo, com 
advento da mecanização, que ganha força com a política do governo em favor da indústria 
automobilística, produz um grande excedente de mão de obra que agora precisa ser alocada.  

Para o Estado, a colonização é uma solução de múltiplas vantagens, surge como resposta às 
cobranças dos seguimentos sociais pela reforma agrária. O Estado sempre concedeu a posse das 
terras aos detentores de capitais. Também cria um mercado consumidor, atendendo as 
indústrias que estabelecem no Brasil, atendendo a política de industrialização do governo. A 
lógica do capitalismo é a criação de demanda, a colonização foi realizada para ser a solução. 

A política de colonização ignorou as questões ambientais, neste período já estavam em voga às 
discussões ambientais. Como nos lembra Antonio Claudio Rabelo (2010), em seu artigo 
Amazônia: Uma Fronteira Volátil, o mundo pós-guerra colocou em pauta as discussões 
ambientais. Os modelos desenvolvimentistas sofreram pressão dos ambientalistas a partir dos 
anos 1960. Rabelo cita as intervenções do Clube de Roma que alertava para os limites do 
crescimento, afirmando que o planeta não teria recursos naturais para atender às crescentes 
demandas produtivas. RABELO conclui: “O Ecologismo foi engolido e adequado para não se 
mexer no processo produtivo. O Desenvolvimento Sustentável era a resposta para continuar 
produzindo e salvar o planeta, ao menos em teoria”. 

Nesse sentido, o Estado, no Projeto de Assentamento Urupá, como em outras áreas colonizadas 
em Rondônia, não teve nenhuma preocupação com as questões ambientais. A concessão das 
terras foi realizada como uma política de agricultura familiar, através de pequenos lotes de 21 
hectares. Alguns critérios adotados na concessão dos lotes nos permitem esta conclusão. Para 
adquirir o lote, o interessado deveria ser casado, tinha preferência os que tivessem filhos. A falta 
de um estudo do solo fica evidente ao analisar que parte das áreas que foram distribuídas, não 
eram apropriadas para a agricultura. Foi entregue aos colonos áreas improdutivas. Regiões 
alagadiças que jamais poderiam ser desmatas.  

Considerações finais 

O conflito entre seringueiros e colonos na região de Urupá foi silencioso. Os agricultores que 
tomaram posse de seu pequeno lote, não tinham tantos recursos para sobreviver. A coleta de 
seringa e castanha é a única fonte de conseguir alguns recursos. Essa demanda aumenta cada 
dia com a chegada dos novos proprietários. Os seringueiros agora estão restritos dentro das 
suas áreas, que muitas vezes não contém árvores de seringa suficientes para uma produção que 
os sustente. Mesmo quando havia uma extensão maior, quando era possível cortar uma 
quantidade de árvores considerável, furtos passaram a ocorrer nas estradas de seringa, 
inviabilizando que tal atividade fosse lucrativa. Também a derrubada das matas para plantio, 
extinguia cada vez mais as árvores de seringa. 

Mesmo na região considerada como grande expoente agrícola, com a chegada dos agricultores 
no início dos anos 80, grandes áreas foram desmatadas. Nestas áreas eram plantadas as lavouras 
de arroz, feijão e milho, posteriormente os plantios de café e cacau. Nos primeiros anos, a 
produção de arroz e feijão teve um grande impacto, o governo do estado construiu um 
armazém da Companhia Brasileira de Armazenamento (CIBRAZEM) para a região. Enquanto 
havia matas para derrubar e plantar novas lavouras, as expectativas foram atendidas. 
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Conforme foi surgindo os plantios de café e cacau, a produção de grão, da chamada lavoura 
branca caiu drasticamente. Em Rondônia, devido à acidez da terra, o arroz só é produzido em 
terra queimada, derrubada e nova. No segundo ano, por exemplo, para um agricultor plantar 
novamente uma lavoura de arroz, precisava desmatar novas áreas. A produção de milho e feijão 
também obedece este mesmo ciclo. Somente com análise do solo, foi percebido que era 
necessário fazer correções com o calcário, para amenizar a acidez do solo, o que não é viável. 
Pois, o custo é muito alto, isso só é possível em grandes áreas mecanizadas. 

As lavouras de café e de cacau também seguiram o mesmo caminho. Os primeiros anos foram 
de euforia, grandes plantações de café despontaram na região. No início dos anos 90, em alta no 
mercado internacional, o café era a grande aposta. As expectativas eram grandes, teve agricultor 
que comprou áreas vizinhas e chegou a plantar 100 mil pés de café. No entanto, as lavouras de 
café não sobreviveram por muito tempo, logo com a baixa produção, se percebeu que não é um 
negócio lucrativo. 

 No caso das lavouras de cacau em menor quantidade, a falta de incentivo por parte do Estado, 
não tornava a produção tão atrativa economicamente. As pragas que atacavam a lavoura, como 
a vassoura de bruxa, também tornaram essa atividade em um negócio não rentável. Estes 
fatores contribuíram para uma mudança na paisagem da região. Aquela que era vista como 
uma promissora região agrícola, hoje tem como base de sua economia local a agropecuária e a 
piscicultura. 

Os lotes de 25 hectares, para uma família, também contribuiu para estas mudanças, conformes 
os filhos foram crescendo e constituindo suas famílias, os pequenos lotes já não acomodavam 
todos no local. Então vender este lote, para buscar uma área maior em outras localidades, ainda 
em processo de povoamento, tornou-se comum na região. Outros buscaram áreas urbanas, a 
procura de estudos e melhores  condições de vida. Logo foram aparecendo as grandes 
propriedades, que não param de crescer. 

Atualmente, não só os seringueiros foram expulsos silenciosamente da região, e estão nas 
periferias de cidades, mas a maioria dos colonos que chegou à região nos anos 1980 já não está 
mais nos seus lotes. Além disso, a migração continua acontecendo, hoje um grande número de 
famílias parte para novas localidades, que estão em processo de povoamento, como é o caso de 
Nova Califórnia. 
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sentido, de “narrativa”. 
11 Possui graduação em Letras Português e respectivas literaturas: Literatura Brasileira e Portuguesa pela 
Universidade Federal de Rondônia (2007). Mestranda em Estudos Literários (MEL- UNIR- 2013/2) Pós-
Graduanda em Metodologia do Ensino Superior pela Faculdade Porto Velho -FGV. Atualmente é 
Professora do Nível III na E.E.E.F.M. Marechal Castelo Branco 
12 Doutora em Linguística e em Educação Escolar; Pós-Doutora em Linguística Cognitiva. Grupo de 
Estudos em Culturas, Educação e Linguagens-GECEL/UNIR/CNPq. Fundação Universidade Federal de 
Rondônia-UNIR. Contato: wansamp@gmail.com. Este texto se baseia em estudos por nós desenvolvidos 
através do PIBIC/UNIR/CNPq (1999-2000), com o auxílio de Elenice Duran (UNIR) e Vera da Silva 
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129 Acadêmico do 7º período do curso de Licenciatura em Letras Português na Universidade Federal do 
Acre – UFAC 

Kelvin_dovalle@hotmail.com  
130 Docente da Universidade Federal do Acre – UFAC. Doutora em Letras – Teoria da Literatura e 
Literatura Comparada pela USP. 
131 Também chamada de Semana de 22, ocorreu em São Paulo no ano de 1922, entre os dias 11 a 18 de 
fevereiro, no Teatro Municipal da cidade. O evento marcou época ao apresentar novas ideias e 
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conceitos artísticos, como a poesia através da declamação, que antes era só escrita; a música por meio de 
concertos, que antes só havia cantores sem acompanhamento de orquestras sinfônicas; e a arte 
plástica exibida em telas, esculturas e maquetes de arquitetura, com desenhos arrojados e modernos. 
132 Relativo aos mitos ou o que é da natureza deles; fabuloso. 
133 Integrantes de uma antiga nação de guerreiras da mitologia grega. A partir do período moderno, seu 
nome passou a ser associado com quaisquer mulheres guerreiras em geral, e hoje, o termo é 
frequentemente utilizado para se referir a mulheres que montam a cavalo, participando em provas de 
equitação em destreza ou salto. 
134 Para Atvar Brah é uma formação compósita que se espalha por diferentes lugares, criando 
comunidades imaginadas. Processo de multilocalização através de fronteiras geográficas, culturais e 
psíquicas. Embora a palavra evoque trauma e separação, diáspora também significa esperança e 
recomeço. 
135 Uma filosofia religiosa sincrética e dualística fundada e propagada por Maniqueu, filósofo cristão do 
século III, que divide o mundo simplesmente entre Bom, ou Deus, e Mau, ou o Diabo. A matéria é 
intrinsecamente má, e o espírito, intrinsecamente bom. Com a popularização do termo, maniqueísta 
passou a ser um adjetivo para toda doutrina fundada nos dois princípios opostos do Bem e do Mal. 
136 É uma coleção de trabalhos literários agrupados por temática, autoria ou período. A palavra Antologia 
é usada para categorizar coleções de obras curtas, tais como histórias curtas e romances curtos, em geral 
agrupados em um único volume para publicação. 
137 Bolsista de PIBIC/CNPq, graduanda em Pedagogia.  
138 Doutora em Letras, professora Associada II, coautora e orientadora deste artigo. 
139 Discente do Curso de Letras Português - UFAC 
140 Orientadora PIBIC 
141 Estrangeirismo é o processo que introduz palavras vindas de outros idiomas na língua portuguesa. De 
acordo com o idioma de origem, as palavras recebem nomes específicos, tais como anglicismo (do 
inglês), galicismo (do francês), etc. 
142 Aluno do Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Federal de Roraima, Linha 2 – 
Artes, Literatura e Cultura Regional. 
143 Professora Adjunta da Universidade Federal de Roraima. 
144 Resposta dada em entrevista escrita, no dia 02 de junho de 2014 
145 Mestre em Letras pela Universidade Federal de Rondônia  
146 Doutor em Letras, professor do Depto de Letras Estrangeiras da UNIR 
147 Graduando de Letras Português. Universidade Federal do Acre, bolsista PET/Letras UFAC 

*  
149 Orientadora Profa. Dra. Simone de Souza Lima. 
150 Pedro Manoel Monteiro é Doutor em Letras (Estudos Comparados em Literaturas de Língua 
Portuguesa) pela Universidade de São Paulo, professor adjunto do Departamento de Línguas Vernáculas 
e docente do PPG/MEL da Universidade Federal de Rondônia, líder do Grupo de Pesquisas 
LILIPO/UNIR desde 2005 e pesquisador do Grupo de Estudos Cabo-verdianos CNPQ/USP, desde 2009.  
Raquel Aparecida Dal Cortivo é Mestre em Teoria da Literatura pela UNESP/ São José do Rio Preto, 
atualmente, é bolsista da FAPEAM em dedicação exclusiva no doutoramento em Letras (Estudos 
Comparados em Literaturas de Língua Portuguesa) pela Universidade de São Paulo, professora assistente 
do Colegiado de Letras da UFAM/ Campus de Humaitá, vice-líder do Grupo de Pesquisas LILIPO/UNIR 
desde 2005 e pesquisadora do Grupo de Estudos Cabo-verdianos CNPQ/USP, desde 2012. 
151 Mestre e Doutor em Letras - Estudos Comparados em Literaturas de Língua Portuguesa (FFLCH/USP 
2000 e 2014), professor adjunto do Departamento de Línguas Vernáculas, docente do PPGMEL da 
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Universidade Federal de Rondônia. Líder do Grupo de Pesquisas LILIPO-UNIR, desde 2005 e 
pesquisador do Grupo de Estudos Cabo-verdianos/USP, desde 2009. 
152 Mestre em Teoria Literária pela Universidade Estadual Paulista (UNESP); Bolsista da Fundação de 
Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (FAPEAM); Doutoranda em Estudos Comparados de 
Literaturas de Língua Portuguesa, pela Universidade de São Paulo (USP), sob a orientação da Prof.ª 
Doutora Simone Caputo Gomes; Professora do Curso de Letras da Universidade Federal do Amazonas 
(UFAM), Instituto de Educação Agricultura e Ambiente de Humaitá-AM. Vice-líder do Grupo de 
Pesquisas LILIPO-UNIR, desde 2005 e pesquisadora do Grupo de Estudos Cabo-verdianos/USP, desde 
2012. 
153 Entorpecimento que antecede o sono. 
154 Estado semiconsciente que antecede o despertar ou passagem do sono propriamente dita ao sono 
incompleto ou à vigília 
155 Acadêmica do curso de Letras Português – Literaturas na Universidade Federal de Rondônia. 
Pesquisadora do Grupo de Pesquisa LILIPO - Literaturas de Língua Portuguesa sob orientação do Prof. 
Dr. Pedro Manoel Monteiro. 
156 Acadêmica do curso de Letras Português – Literaturas na Universidade Federal de Rondônia. 
Pesquisadora do Grupo de Pesquisa LILIPO – Literaturas de Língua Portuguesa sob orientação do Prof. 
Dr. Pedro Manoel Monteiro. 
157 Deste pondo em diante grafaremos o nome do personagem e itálico para fazer a distinção ao título do 
conto. 
158 Segundo o dicionário Aurélio, salalé [Do quicongo selelé, com dissimilação]. Cupim. 
159Acadêmica do curso de Letras Português - Literaturas da Universidade Federal de Rondônia- UNIR; 
Pesquisadora do grupo de Literaturas de Língua Portuguesa- LILIPO; Orientada pelo Prof. Dr. Pedro 
Manoel Monteiro. 
160 Acadêmica do curso de Letras Português – Literaturas na Universidade Federal de Rondônia. 
Pesquisadora do grupo de Pesquisas: Literaturas de Língua Portuguesa/ LILIPO. Orientador: Prof. Dr. 
Pedro Manoel Monteiro 
161 Tem as seguintes obras de poesia: A Pátria Dividida, A Cidade Lúbrica (português-italiano), A Viagem 
Profana e Maputo Blues. É autor, entre outras obras de ficção, de: O Apóstolo da Desgraça (contos), Os 
Narradores da Sobrevivência (romance), e Rio dos Bons Sinai (contos). Organizou as antologias As Mãos 
dos Pretos (antologia do conto moçambicano) e Nunca Mais É Sábado (antologia de poesia 
moçambicana). Publicou, no Brasil, O homem que não podia olhar para trás, conto infanto-juvenil 
ilustrado por Roberto. Entre as suas obras destacam-se A Ilha de Moçambique pela Voz dos Poetas 
(antologia, coautor com António Sopa, 1992), Antologia da Nova Poesia Moçambicana (coautor com 
Fátima Mendonça, 1993), A Cidade Lúbrica (poesia, 1998), Os Narradores da Sobrevivência (romance, 
2000) e As Mãos dos Pretos, Antologia do Conto Moçambicano, 2000 (2001). Publicou também algumas 
coletâneas de entrevistas como A ponte do Afeto (1990) e Os Habitantes da Memória (1998). Também 
se dedicou a docência no ensino superior. 
162 Este tipo de hermenêutica caracteriza-se pelo fato de partir de uma atitude de confiança, ou boa 
vontade, isto é, pelo fato de acreditar fundamentalmente no poder revelador da palavra. Trata-se de uma 
interpretação que pressupõe a ideia de que existe uma verdade dos símbolos, fazendo com que o escritor 
convença o leitor de que o que fala é verídico. 
163 [Zool.]-Impala é um animal, mamífero, herbívaro, um tipode antílope, da famíla dos Bovídeos, sendo 
o único membro da subfamília dos Aepycerotídeos. Pode pesar de 50 a 60 quilos; vive em grandes 
manadas nas savanas africanas, especialmente na África do Sul. Pode correr até 70 km/ h. e saltar cerca de 
4 metros de altura. Tem boa visão, audição e reflexos muito rápidos. Sua pelagem é castanho-
avermelhada, sendo que o ventre e a cauda são brancos. A cabeça do animal macho possui chifres, que 
podem alcançar cerca de um metro de comprimento. O nome científico do impala é: Aepyceros 
Melampus.  
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164 Região continental do município da cidade da Ilha de Moçambique, em Nampula. 

165 Mossuril é um distrito da província de Nampula, em Moçambique, com sede na vila de Mossuril. 
166 “[a]s tradições africanas e mulçumanas consideram o sonho como uma revelação do futuro, do 
destino, como um meio de cura ou uma emanação de um conhecimento divino” (CONSTANTI, 2008 
apud CARBONIERI, 2013, p. 105). 
167 Kitandas: camas de Cabo Delgado ou Nampula. 
168 Nacala ou Nacala Porto é uma cidade portuária na província de Nampula, em Moçambique. 
169 Especialista em Comunicação Empresarial e Assessoria de Imprensa, Acadêmica do Mestrado em 
Estudos Literário pela Universidade Federal de Rondônia - UNIR, tendo como Orientador o  Prof. Dr. 
Osvaldo Copertino Duarte. 
170 Mestrando em Estudos Literários da Universidade Federal de Rondônia. 
171 Doutora em História pela UNICAMP/SP e professora de História do Brasil no Curso de Licenciatura 
em História da Universidade do Estado de Mato Grosso UNEMAT, Campus Jane Vanini – Cáceres/MT. 
172 Doutor em História das Américas pela UNISINOS/RS e professor de História das Américas no Curso 
de Licenciatura em História da Universidade do Estado de Mato Grosso UNEMAT, Campus Jane Vanini 
– Cáceres/MT. 
173 Mestrando do curso de Pós Graduação em História e estudos Culturais do Núcleo de Ciências 
Humanas da Universidade Federal de Rondônia UNIR. mauro_antonios@hotmail.com 
174 (MONTE REEL, 2011), narra, o que ele chama de “epopeia para salvar um índio isolado na 
Amazônia”, os quais, descreve a violência da expansão agrícola no sul de Rondônia, revelando a forma 
como funcionários públicos, fazendeiros, madeireiros, políticos e advogados em busca da cobiçada 
madeira e cercamento de latifúndios, vão expropriando as comunidades tradicionais na região de 
Corumbiara.  
175 Trilhadeira é o nome popular de uma máquina, que pode ser puxada por animal ou trator, movida por 
um pequeno motor a diesel, ou pela polia do trator e que era usada para retirar o arroz do cacho depois 
de estar empilhado. Quase todos os donos de trilhadeiras se tornaram grandes atravessadores. 
176 Mestre em Lit. e Outros Sistemas Semióticos. Professor do Curso de Teatro da UNIR. Diretor e 
dramaturgo.  
177 Mestrando do Programa de Pós-Graduação em História e Estudos Culturais na Universidade Federal 
de Rondônia (UNIR). Licenciatura Plena em História. magnificopvh@hotmail.com 
178 Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Geografia na Universidade Federal de Rondônia 
(UNIR). Bacharel em Administração. Pesquisadora do Grupo de Estudos e Pesquisas Sobre Modos de 
Vida e Culturas Amazônicas GEPCULTURA da Universidade Federal de Rondônia (UNIR). 
merypicuchurra83@hotmail.com 
179 Mestranda em Estudos Literários / Mestrado em Estudos Literários – UNIR / Porto Velho-RO. 
180 Doutor em Letras / Professor Auxiliar-B da Uneb / Seabra-BA. 
181 Mestranda em Estudos Literários / Mestrado em Estudos Literários – UNIR / Porto Velho. 
182 Doutor em Letras / Professor Auxiliar-B da Universidade do Estado da Bahia / Como poeta, autor de 
A inutilidade das (p)arcas (2002) e A reutilização das pedras (2010); como crítico literário, autor de 
Utopia política, vanguarda e ritual (2008) e Deus morto, Deus posto (2014).    
183 Zygmunt Bauman (2008, p.185) constata que aquilo que passou a ser chamado de ativismo de 
consumo é derivado do crescente desencanto com a política. 
184 Utilizou-se aqui o efeito pipoca ao invés do efeito dominó considerando o grau de interligação, de 
internacionalização e a atmosfera e as práticas que, conjuntamente, interferem nas unidades financeiras 
ao mesmo tempo. O efeito pipoca também foi defendido por Henry Paulson, ex-secretário do Tesouro 
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dos EUA, para avaliar a crise financeira que afetou uma série de mercados em 2008 no documentário 
Hank: cinco anos depois do colapso (2013), dirigido por Joe Berlinger.    
185 Líder do Centro de Estudos do Imaginário Social - UNIR. Professor Programa de Mestrado em 
História e Estudos Culturais. 
186 Mestre e doutorando no PPG ECCO/UFMT Professor de ARTES no IFAM Campus Humaitá. 
187 Doutor em Comunicação e Semiótica pela PUC - SP, Professor do Departamento de LETRAS da 
UFMT Campus Cuiabá. 
188 Aluna do Mestrado em História e Estudos Culturais (MHEC) da Fundação Universidade Federal de 
Rondônia e pesquisadora do Centro Interdisciplinar de Estudos e Pesquisas do Imaginário. Email: 
elisoliveiraa@gmail.com. 

  Atentamos aqui que muito embora a construção imagética hegemônica sobre a Amazônia tenha sido 
construída pelos viajantes, a região já era povoada desde o período pré-colonial, contendo uma complexa 
relação sociocultural entre as populações ditas nativas (NEVES, 2006). 
189  De acordo com Tocantins (1982), Cunha narra essas considerações em carta enviada a Afonso Arinos, 
num período anterior a sua viagem ao Alto Purus.  
190  Segundo Daou (2004), em meados do ano de 1900, a borracha consistia no segundo produto de maior 
exportação na economia brasileira (25,7%), ficando atrás apenas do Café (52,7%).  
191As transformações no sentido da prática do football nos auxiliam ainda a compreender o processo de 
mudança do discurso hegemônico da modernidade (com a exaltação da civilização, progresso e 
valorização da cultura europeia) para uma formação de uma unidade em relação a identidade nacional 
(com a procura de uma busca pelas raízes do Brasil e do povo brasileiro (HOLANDA, 1998; FREYRE, 
1998), baseando-se não mais em uma negação e exclusão social, mas sim em uma integração – embora 
limitada – de determinados grupos étnicos e raciais no discurso de formação de uma brasilidade, 
especialmente vinculada ao futebol (RODRIGES FILHO, 2003). 
192 Doutoranda em História social pela Universidade de São Paulo. Pesquisadora do Núcleo de Estudos 
em História Oral. Faz parte do Instituto Madeira Vivo, entidade socioambiental sem fins lucrativos. 
193 Docente da Universidade Federal de Rondônia, Doutor em Linguística (USFC) e pós-Doutor em 
Narratologia (USP). 
194 Mestre em Letras pela Universidade Federal de Rondônia (UNIR) e docente da Faculdade Porto 
(FGV) em Porto Velho/RO. 
195 Acadêmica do VIII Período do Curso de História da Universidade Federal de Rondônia – Campus de 
Rolim de Moura – RO; Bolsista do PIBID – e-mail edianemorc@hotmail.com 
196 Acadêmica do VI Período do Curso de História da Universidade Federal de Rondônia – Campus de 
Rolim de Moura – RO; Bolsista do PIBID – e-mail eje.tcosta@outlook.cm 
197 Graduada em História pela Universidade Federal do Acre 
198 Graduada em História pela Universidade Federal do Acre 
199 Estudante do curso Técnico em Agropecuária integrado ao Ensino Médio do Instituto Federal de 
Rondônia, Campus Colorado do Oeste. Bolsista (CNPq-EM) no Projeto de Pesquisa CHARLES 
DARWIN E A CIÊNCIA NO SÉCULO XIX, sob orientação do Professor Mauro Henrique Miranda de 
Alcântara. 
200 Mestre em História. Professor do Instituto Federal de Rondônia. Doutorando em História pela 
Universidade Federal de Mato Grosso. As pesquisas que deram base para a construção desse texto são 
vinculadas ao Projeto de Pesquisa “Charles Darwin e a Ciência no século XIX” que contam com 
financiamento do CNPq/IFRO. Contato: mauro.henrique@ifro.edu.br 
201 Artigo apresentado como requisito necessário à conclusão da disciplina; Colonização e Imigração na 
Amazônia Ocidental. 
202Aluno do curso de Mestrado em História e Estudos Culturais da Universidade Federal de Rondônia.  
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203 Árvore da família das moráceas, cujo látex dá uma borracha de qualidade inferior. 


