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A M A Z Ô N I A S  I N S C R I T A S  E M 
L E T R A S  E  B E I R A S

O II Congresso Métodos Fronteiriços: imaginário, natureza e me-
mória, ocorrido de 28 de agosto a 1 de setembro de 2017, assume a pers-
pectiva de desdobramento do encontro de partida, o I Congresso Mé-
todos Fronteiriços: objetos míticos, insólitos e imaginários, realizado 
em 2015. Ao início da discussão acerca dos objetos e relações míticas na 
Amazônia, soma-se a aprendizagem dos saberes tradicionais das comu-
nidades ribeirinha, indígena e quilombola do Estado de Rondônia.

Compreendendo a missão da universidade pública e também o que 
lhe falta em termos de força propulsora da mudança social, foi assegura-
do espaço para que os saberes advindos de tradições milenares pudessem 
circular livremente durante o evento, demonstrando sua necessária e sa-
lutar participação nas relações humanas, políticas e de conhecimento 
que se travam em espaço universitário. Agregam-se aí as relações entre 
humanos e não humanos, que cotidianamente nos são apresentadas em 
meio social, e sua marcante e decisiva presença subjacente aos funda-
mentos da racionalidade, da técnica e da política ocidental. A mesma 
que estipula quem são os animais humanos que importam, reservando 
uma vasta borda deserta para os considerados não humanos, oriundos de 
variadas dimensões: do silêncio midiático, da invisibilidade e das mino-
rias sociais, das matas e rios, das migrações e dos seringais, entre outros.

O exercício que se fez, de relação entre saberes tradicionais e co-
nhecimentos científicos, foi apenas o início. Como se pode notar às claras 
nas universidades, praças e indústrias, tal exercício está muito distante 
de ser suficiente para que as relações entre humanos alcancem patama-
res mínimos de respeito e justiça, e para que as relações entre humanos 
e não humanos sejam reeditadas – providência urgente frente à anuncia-
da tragédia planetária. A primeira experiência parece indicar que serão 
precisas vivências sociais entre os mestres de saberes indígenas, quilom-
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bolas e ribeirinhos, os discentes, docentes, cientistas, trabalhadores e 
todos os exilados pela ordem social. Aí parece possível entrever a chance 
de desenhar as relações sociais e as relações entre natureza e cultura, de 
modo contrário ao binômio e à lógica do terceiro excluído e em direção 
à pluralidade e à partilha de vida e dignidade.

Na primeira parte do livro, o leitor encontrará os textos referen-
tes às conferências e mesas-redondas realizadas durante o II Congresso. 
Nas conferências e mesas-redondas encontramos, pelo seu formato, o le-
vantamento e alerta dos problemas e questões comuns deflagrados para 
que o público maior tenha sua atenção atraída para os valores decisivos 
da vida, perspectiva social da qual somos continuamente desviados. A 
segunda parte do livro, por sua vez, agrega os trabalhos apresentados 
nos simpósios durante esse evento. Nos grupos de trabalho residem, de 
modo concentrado, a pesquisa em todos os níveis, em debate colaborati-
vo – o que tanto precisamos em tempos de democracia difícil. A reunião 
em pequenos grupos mantém latente, em sua forma e dinâmica, a possi-
bilidade de autocrítica e mudança das interpretações e mentalidades de 
modo contextualizado e analítico. A maior parte dos textos compilados 
na segunda parte corresponde a trabalhos apresentados em alguns dos 
simpósios ocorridos: 

1- Leitores, educação e literatura: espaços de ensino de litera-
tura na Região Norte, coordenado pelas professoras Marcia 
Machado de Lima (UNIR) e Ana Maria Lima Souza (UNIR);
2- Ética, Estética e Filosofia da(s) Literatura(s), coordena-
do pelos professores Vitor Cei (UNIR) e Christian Otto 
Nienov (UNIR);
3- (Des)fronteiras culturais e geográficos nas literaturas afri-
canas, coordenado por Pedro Manoel Monteiro (UNIR) e Ra-
quel Aparecida Dal Cortivo (UFAM);
4- Ensino de História e os diálogos interdisciplinares, coor-
denado pela professora Veronica Aparecida Silveira Aguiar 
(UNIR) e Xênia de Castro Barbosa (IFRO);
5- Desafios socioambientais, saberes e práticas na Ama-
zônia, coordenado pelo professor Renato Fernandes Ca-
etano (UFAM);
6- Histórias da/na Fronteira Oeste do Brasil: migrações, me-
mórias e sociabilidades, disputas de poder e exclusões, coor-
denado por Gilmara Yoshihara Franco (UNIR) e João Maurí-
cio Gomes Neto (UNIR);
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7- Reflexões a partir do Patrimônio Cultural de Povos e 
Comunidades Tradicionais: resistências territorializadas 
em contextos de(s)coloniais, coordenado por Luiz Fernan-
do Novoa Garzon (UNIR) e Marcele Regina Nogueira Pe-
reira (UNIR);
8- Gêneros, sexualidades e afetos nas amazônias: possibili-
dades, interseccionalidades e transversalidades, coordenado 
pelo professor Estevão Rafael Fernandes (UNIR);
9- Animais, plantas e homens: compartilhamento de terri-
tórios, coordenado pela professora Heloisa Helena Siqueira 
Correia (UNIR) e Gabriel Pereira de Melo (UEA).

No que toca aos textos das conferências e mesas-redondas, encon-
tramos, entre eles, os trabalhos que se seguem, brevemente comentados. 
Iniciemos com Aproximações entre o pensamento científico dos povos 
Ticuna e os pressupostos de “alfabetização ecológica” de Fritjof Capra, 
de Elda Firmo Braga (UERJ).

O texto proporciona ao leitor a aproximação ao mundo social sin-
gular dos Ticuna, o que possibilita vislumbrar o modo de vida dos seres 
da floresta, humanos e não humanos, em cooperação constante entre si. 
A ênfase recai sobre as árvores por meio da abordagem de O livro das 
árvores (1997), sobre o qual a autora comenta: “O conteúdo verbal desta 
publicação foi elaborado por inúmeras mãos, já a parte não verbal – as 
ilustrações – foi produzida, com pouquíssimas exceções, individualmen-
te. É interessante o fato de ser este livro – sobre a fauna e a flora en-
contradas na região amazônica – fruto de um trabalho coletivo realizado 
por 230 autores indígenas. Estes foram os responsáveis pela coleta de 
dados, produção e sistematização de saberes adquiridos pela observa-
ção minuciosa da natureza e do conhecimento da dinâmica envolvida 
em variados processos relacionados à pulsante vida na floresta”. O livro 
conta com projeto gráfico delicado e minucioso que permite com que 
os desenhos dos Ticuna representem artisticamente as mútuas relações 
entre as árvores, os frutos, os pássaros e as sementes em relações de in-
terdependência, parceria e cooperação na floresta. Algo que, em sentido 
semelhante, remete à aproximação tratada por Frijot Capra entre comu-
nidades humanas e comunidades ecológicas. A autora dedica o texto à 
sua mãe, Elinete Firmo Braga, em uma clara alusão ao primeiro compar-
tilhamento da vida.

No texto Onças demais: dilemas taxônomicos entre os Karitiana 
em Rondônia, Felipe Vander Velden pontua a diferenciação entre a taxo-
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nomia científica (nos termos da ciência ocidental) em torno do jaguar e 
a profusão de tipos de onças dos Karitiana, povo indígena habitante de 
Rondônia. O autor refere-se à miríade de seres que os Karitiana conhe-
cem: “Atentos à riqueza inerente aos comportamentos, hábitos, formas, 
cheiros, sons e afetos das onças na Amazônia – pois conscientes desses 
animais através de muito mais aspectos do que aqueles privilegiados pe-
los biólogos, uma vez que sua própria sobrevivência na mata depende 
dessa coexistência, pacífica ou não, com os felinos silvestres – os Kari-
tiana multiplicam as formas de ser onça ali”. O autor chama atenção para 
a necessidade de não proceder às tentativas de correspondência entre 
as denominações – ocidentais e karitianas – desses animais, e enfatiza 
que o conhecimento indígena pode abarcar inclusive animais que a ci-
ência desconhece. Especiais, bichos (kida), as onças situam-se entre o 
corriqueiro e o extraordinário, o animal e o monstro. Ao leitor é dado 
experimentar, ainda que de modo breve, a cultura karitiana que inusita-
damente alarga a realidade e surpreende ao demonstrar que sua opção 
não é “estabilização de categorias em torno do conceito básico da ‘espé-
cie’”, como a ciência ocidental o fez, e sim a “instabilidade das caracte-
rísticas dos seres vivos, fazendo, assim, proliferar a ‘onçidade’ em suas 
florestas”. Por isso, ao contrário, percebe-se: não temos onças demais, 
carecemos de devires-onças.

O leitor de As paisagens fantásticas na Amazônia Paraense: fulgu-
rações do monstruoso entre o humano e o não humano, de Flávio Leonel 
Abreu da Silveira, encontra reflexões que colocam em questão a própria 
humanidade, sua natureza e verdade. O autor não suaviza a linguagem 
ao tratar de nossa unidade com os monstros, nós também monstros, de-
monstrando aguda visão da comunhão metamórfica entre os seres. Tam-
bém o modo dinâmico dos monstros os aproxima do que podemos com-
preender como devires. Nas palavras do autor, tais devires: “[...] revelam 
a transitividade entre seres animados ou não, entre carnes, espíritos e 
coisas, negociando com a matéria, ou ainda, entre o visível e o invisível, 
indicando a potência das ontologias como devires proliferantes de ima-
gens no espaço-tempo brasileiro”. Daí a heterogeneidade das figurações 
monstruosas em constante metamorfose: humanos, monstros, bichos e 
coisas transitam entre os limites físicos, simbólicos e estéticos de nos-
sa existência e, em interação nas paisagens, surgem gigantes, terríveis, 
visíveis, invisíveis, diminutos ou contraditórios, no mais das vezes am-
bíguos; mas reveladores de sentido em contexto cosmológico e mitológi-
co, ainda que sua existência implique aparentemente o absurdo. O texto 
questiona o leitor do início ao fim e, como sua conclusão é aberta, ao 
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final as perguntas reverberam entre elas: “O que existiria na monstruosi-
dade que nos identificaria como humanos?”

Em Animais não humanos na literatura: analogia, comunidade 
e outridade, de Heloisa Helena Siqueira Correia, os não humanos são 
abordados no interior da literatura, quando surgem como personagens, 
protagonistas ou não. O texto vale-se do conceito de mímesis discutido 
por Luis Costa Lima para agregar as ocorrências animais ao campo do 
literário e demonstrar os momentos em que elas borram as fronteiras 
– nos encontros entre animal humano e não humano – e quando ultra-
passam fronteiras, tornando-se totalmente ininteligíveis. A mímesis da 
representação relaciona-se aos casos em que o não humano possui algum 
tipo de elemento, qualidade, propriedade ou valor humano, aí a existên-
cia dos animais, por exemplo, que estão a serviço da representação do 
humano. Isto é, são criadas analogias que fazem com que o não humano 
viva no registro do humano. Ainda fazem parte do território da mímesis 
da representação as ocasiões do encontro entre os humanos e os não-
-humanos. Encontros que se dão pela sensibilidade e que possibilitam o 
compartilhamento de vivências, ou, ainda, quando o eu lírico ou o nar-
rador conseguem assumir a perspectiva animal ao forjar a narrativa ou 
o poema. Nesse sentido, é possível perceber aí que as fronteiras entre 
humanos e não humanos são diluídas. Já no que diz respeito à mímesis 
da produção, encontramo-la operando em um menor número de textos 
literários. O exemplo mais notável é o conto Meu tio o Iauaretê, de Gui-
marães Rosa, em que o texto e o personagem Beró se transformam ao 
mesmo tempo, o primeiro esteticamente e o segundo integralmente, pois 
ao final do conto já será uma onça. E, por último, o texto trata de casos 
especiais, segundo a autora: “De outro modo operam os acontecimentos 
animais que ultrapassam linhas fronteiriças da inteligibilidade e permi-
tem ao leitor rápidos vislumbres do que é irredutível ao humano. Aqui a 
linguagem é outra, opaca, ora se transforma em silêncio ora é lacunar, dá 
saltos que fazem suspeitar algo mais que não é dito”. São acontecimentos 
animais cuja existência não depende que sejam interpretados ou forjados 
pelos escritores, já que independem da perspectiva humana. Isso confir-
ma a necessidade de que o antropocentrismo e o humanismo narcísico 
sejam desconstruídos, e que o humano assuma sua animalidade e sua 
relação com outras espécies que com ele partilham o planeta.

O artigo de Marcelo Damonte, Más allá del animal/humano. Muto-
poética y ficción científica en la literatura del Uruguay, oferece ao leitor 
a possibilidade de acompanhar a configuração do que o autor denomina 
mutupoética em textos literários uruguaios, notadamente aqueles pro-
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duzidos por conde de Lautréamont (Isidore Ducasse), Horacio Quiroga 
e Tarik Carson. A mutupoética pode ser compreendia como o discurso 
artístico “[...] de índole procesal creativa (poiesis) que problematiza ide-
ológica, filosófica, ontológicamente la narrativa textual que lo compren-
de, indagando en nuestra conciencia literaria crítica sobre los mundos u 
organismos que cambian y se transforman, conformando alteridades a 
propósito de universos o entidades cognoscibles [...]”. A palavra “mutu” 
tem aí uma dupla significação, remete ao que é mutante, seja indivíduo, 
personagem, sujeito, corpo ou território e refere-se à experiência do 
emudecimento pelo homem, quando o sujeito se cala ao estar frente a 
frente com outro ser. O autor demonstra a existência da mutupoética a 
partir de casos colhidos da obra dos autores mencionados acima. Isso 
permite ao leitor perceber como a mutupoética pode ser crítica e subver-
siva, haja vista que faz pensar sobre novas ontologias que acompanha-
riam o mundo do mutante (híbrido, monstruoso) e do homem que se cala 
ao mesmo tempo que o outro, o ser não humano, começa a falar. Nesse 
sentido, a mutupoética desconstrói a cultura dos saberes que giram em 
torno do humanismo ocidental e sua hipócrita missão colonizadora, ta-
refa mais que urgente.

La carne y su simbólica en la escritura de Fray Bernardino de 
Sahagún: saberes corporales colonizados en la literatura américa des-
-civilizada, de Miguel Ángel Segundo Guzmán, por sua vez, explicita a 
envergadura retórica do livro sexto da Historia General de las cosas de la 
Nueva España, escrito pelo frei Bernardino de Sahagún no século XVI. 
O texto espanhol mascara seus objetivos evangelizadores ao apresentar-
-se como um resgate da sabedoria dos mexicas pagãos, quando, de fato, 
o que apresenta ao leitor são os enunciados, crenças, valores, atitudes 
de abnegação da vida a serem adotados e interiorizados pelos indígenas 
– perversamente, o texto é escrito em náhuatl, a língua do vencido. Se-
gundo o autor: “Las retóricas en náhuatl no exaltan una antigua moral, 
están escritas en náhuatl precisamente porque permiten ejercer un es-
pacio para el dominio cristiano: hacen natural el paso del paganismo al 
cristianismo. Son textos de evangelización organizados bajo la simbólica 
del control del cuerpo”. Nesse sentido, surgem ao longo do texto supostos 
ensinamentos mexicas dirigidos aos mais jovens, do avô para o neto, do 
pai ao filho, da mãe à filha. Todos coadunam-se no controle extremo do 
corpo indígena, sua conversão e colonização, verdadeiro objetivo da obra.

O texto Conflitos agrários em Rondônia, o TJRO e o caso Canaã, 
de Pedro Abib Hecktheuer e Jeanne Margaretha Machado, constrói uma 
crítica contundente ao Tribunal de Justiça de Rondônia (TJRO), pela 
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completa impossibilidade, por variados motivos, de encontrar soluções 
para os litígios coletivos agrários. Os autores pontuam as duas acepções 
de terra que norteiam as interpretações que amparam, de um lado, o re-
gramento processual civil que toma a terra como bem patrimonial, e, 
de outro, o texto da Constituição que valoriza a função social da terra. 
De acordo com os autores: “O que chama a atenção nos processos é que 
a fundamentação encontra guarida somente nos dispositivos legais que 
resguardam a propriedade privada, e não nos constitucionais que têm 
como primado a função social da terra”. O que se agrava pelo número de 
mortes e a constância com que ocorrem no Estado de Rondônia, sempre 
em torno dos conflitos por terras. Os autores defendem a necessidade de 
criação de uma vara agrária especializada em Rondônia como um instru-
mento necessário para o encaminhamento e solução dos litígios agrá-
rios, com eficiência e rapidez.

Por fim, e antes do início da leitura, é preciso celebrar os organiza-
dores do II Congresso, os coordenadores de simpósios, professores con-
ferencistas, membros de mesas-redondas e rodas de conversa, e todos os 
discentes pesquisadores envolvidos, autores do encontro e dos trabalhos 
que alimentam este livro. Os que, juntos e atribulados, caminham nas 
fronteiras taxonômicas, epistemológicas e ontológicas das Amazônias e 
lá permanecem, insistentemente, habitando territórios do imaginário, da 
natureza e da memória.

Heloísa Helena Siqueira Correia
Laíssa Pereira de Almeida

Maíssa Pires Ramos
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1  A P R O X I M A Ç Õ E S  E N T R E  O 
P E N S A M E N T O  C I E N T Í F I C O  D O S  P O V O S 

T I C U N A  E  O S  P R E S S U P O S T O S  D E 
“A L FA B E T I Z A Ç Ã O  E C O L Ó G I C A” 

D E  F R I T J O F  C A P R A
Elda Firmo Braga (UERJ)

(Dedicado a Elinete Firmo Braga)

Da floresta vêm as histórias para contar (...). 
Nossa vida anda junto com a floresta. 
O livro das árvores

Nenhum organismo individual 
pode existir isoladamente. 
Capra

1 Introdução

O contato com textualidades indígenas nos proporciona uma inte-
ressante oportunidade para apreciarmos outros modos de pensar, de ser, 
de sentir e entender o mundo; nos permite uma possibilidade de conhecer-
mos princípios e valores que regem suas vidas, aspectos de suas relações 
sociais, culturais, religiosas, cosmológicas, seus costumes e rituais; nos 
oferece, igualmente, uma forma para compreendermos a visão destes po-
vos sobre a natureza e sua forma de se relacionarem com o meio ambiente.
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O tema deste texto é a literatura indígena como caminho viável 
para um contato com a visão dos Ticuna1 sobre a vida e o mundo; levan-
do em conta, especialmente, sua percepção de natureza. Nosso objetivo 
principal é fazer uma leitura de O livro das árvores2, lançado em 1997, a 
partir de um olhar ecológico3, buscando refletir acerca de ideais vincula-
dos a uma ética ecológica-ambiental presente na perspectiva do entorno 
natural de onde estes povos vivem.

Para a análise pretendida, nos pautaremos em um referencial teó-
rico-metodológico fundamentado na concepção de “alfabetização eco-
lógica” (CAPRA, 1996; 2006) o qual abrange determinados princípios 
ecológicos representativos de aspectos diversos de um mesmo “padrão 
de organização” da vida como um todo; são eles: a interdependência, a 
ciclagem, a parceria e a cooperação, a diversidade e a flexibilidade cuja 
atuação de cada um se dá de forma inter-relacionada, pois interagem 
entre si como forças complementares.

Cabe destacar que, de acordo com o pensamento do físico austrí-
aco Fritjof Capra, tanto o social quanto o biológico são sistemas vivos 
detentores de determinadas propriedades em comum, ambos “exibem os 
mesmos princípios básicos de organização.” (1996, p. 218). Neste sentido, 
tendo em vista a construção de uma sociedade mais sustentável, o autor 
propõe que nos inspiremos na organização comunitária social – ancora-
da na sabedoria de sociedades cujas tradições ancestrais são preservadas, 
a exemplo de inúmeros povos indígenas – e na organização comunitária 
biológica – centrada em ecossistemas naturais, formados por vegetais, 
animais e microrganismos. Deste modo, poderíamos contemplar a or-
ganização da natureza como um paradigma e aprendermos com ela a 
“criar sociedades sustentáveis seguindo [seu] modelo dos ecossistemas” 
(CAPRA, 2006, p. 47).

Este artigo conta com três partes. Na primeira, apresentaremos con-
siderações sobre a noção “alfabetização ecológica” (CAPRA, 1996; 2006). 
Na posterior; apresentaremos O livro das árvores (1998); na última, tece-
remos um diálogo entre a textualidade indígena em estudo e os princípios 
orientadores denominados por Capra (1996; 2006) de “a teia da vida”4.

1 Os Ticuna – povos conhecidos também como Magüta – são uma etnia amazônica encontrada, em sua 
maioria, nas margens do Rio Solimões/Amazonas e presente em três países fronteiriços, Brasil, Colômbia e Peru, 
com uma população estimada, nos dias de hoje, de 40 mil, 10 mil e 7 mil, respectivamente. (BRAGA, 2016)

2 A obra foi lançada em 1997, para a presente reflexão será utilizada sua segunda edição, de 1998.

3 “A ecologia (...) é o estudo do Lar Terra. Mais precisamente, é o estudo das relações que interligam todos os 
membros do Lar Terra.” (CAPRA, 1996, p. 33).

4 “A teia da vida consiste em redes dentro de redes. Em cada escala, sob estreito e minucioso exame, os nodos 
da rede se revelam como redes menores (...). Na natureza, não há “acima” ou “abaixo”, e não há hierarquias. Há 
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2 A noção de “alfabetização ecológica”

A expressão “alfabetização ecológica”, cunhada por Capra (1996), 
abrange determinados princípios ecológicos que representam aspectos 
diversos de um mesmo “padrão de organização”, são eles: a interdepen-
dência, a ciclagem, o fluxo cíclico de recursos, a cooperação e a parceria, 
a diversidade e a flexibilidade. Segundo este físico, os referidos princí-
pios contribuem significativamente para viabilizar a conexão entre as 
mais variadas formas de vida.

A interdependência consiste na ideia de uma inter-relação em que 
as mais variadas espécies de seres vivos se encontram conectadas por 
uma “dependência mútua de todos os processos vitais dos organismos”, 
promovendo uma constante troca de energia e de matéria que são es-
senciais para a garantia das mais variadas formas de vida e gerando uma 
“vasta e intrincada rede de relações” em que a conduta de um ser influen-
ciará o comportamento do outro. (CAPRA, 1996, p. 219)

Nessa perspectiva, se forma uma interessante manifestação de re-
ciprocidade, em que o “sucesso da comunidade toda depende do sucesso 
de cada um de seus membros, enquanto que o sucesso de cada mem-
bro depende do sucesso da comunidade como um todo” (CAPRA, 1996, 
p.219). Partindo desse pressuposto, uma visão de hierarquia dentro do 
mundo natural fica fragilizada e, com isso, a ideia de uma cadeia alimen-
tar com o homem no seu topo sofre total descrédito.

A ciclagem diz respeito à percepção de que na natureza tudo se 
transforma de maneira sucessiva. Os resíduos produzidos por um ser 
podem servir de alimento para outro; promovendo, assim, uma reci-
clagem ininterrupta de nutrientes. Dessa forma, “as comunidades de 
organismos têm evoluído (...), ao longo de bilhões de anos, usando e 
reciclando continuamente as mesmas moléculas de minerais, de água e 
de ar.” (CAPRA, 1996, p. 219).

O fluxo cíclico de recursos tem relação com o princípio da cicla-
gem dos ecossistemas cujo movimento se dá de maneira contínua. O 
autor defende que “os padrões sustentáveis de produção e de consumo 
precisam ser cíclicos, imitando os processos cíclicos da natureza.” (CA-
PRA, 1996, p. 219).

A parceria e a cooperação possuem um estreito vínculo, uma 
conduz a outra, gerando inúmeras associações e ampliando o estabele-
cimento de encadeamentos. Nas palavras de Capra, “a parceria é uma 

somente redes aninhadas dentro de outras redes.” (CAPRA, 1996, p. 35).
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característica essencial das comunidades sustentáveis; [em um] ecossis-
tema, os intercâmbios cíclicos de energia e de recursos são sustentados 
por uma cooperação generalizada”, o autor acrescenta ainda que dentro 
do âmbito da parceria existe uma “tendência para formar associações, 
para estabelecer ligações, para viver dentro de outro organismo e para 
cooperar.” (1996, p. 221).

A diversidade apresenta uma conexão especial com a flexibilidade 
– ambas “permitem que os ecossistemas sobrevivam a perturbações e se 
adaptem a condições mutáveis”. Na concepção do autor, dentro de um 
ecossistema diversificado também existirá a flexibilidade, pois mesmo 
diante da destruição de uma determinada espécie a “comunidade diver-
sificada” terá a possibilidade de sobreviver e de se reorganizar, criando 
outros elos que poderão compensar a perda, embora parcialmente, de 
seres mais vulneráveis ou fragilizados, assumindo de alguma forma e em 
alguma medida a “função da espécie destruída” (CAPRA, 1996, p. 222).

A flexibilidade se refere à capacidade dos seres vivos para se adap-
tarem a novas dinâmicas ambientais, como “densidade populacional, 
disponibilidade de nutrientes, padrões meteorológicos”. No entendi-
mento do físico, a flexibilidade contribui para “levar o sistema de volta 
ao equilíbrio sempre que houver um desvio com relação à norma, devido 
a condições ambientais mutáveis” (CAPRA, 1996, p. 221).

Capra propõe uma aproximação entre “comunidades ecológicas e 
comunidades humanas” (1996, p. 218). Para tanto seria necessário com-
preendermos como se organizam as “comunidades sustentáveis de plan-
tas, de animais e de micro-organismos” (1996, p. 218). Nesse sentido, se 
quisermos transformar nossa sociedade em “comunidades humanas sus-
tentáveis”, teríamos de aprender as lições que a natureza nos oferece. 
Além de nos inspirarmos em sua sabedoria, precisaríamos também ter 
como referência os mencionados “princípios básicos da ecologia”, tidos 
pelo físico como responsáveis tanto pela viabilidade quanto pela susten-
tabilidade da vida no espaço natural.

Se formos pensar na “comunidade humana” na qual estamos inseri-
dos enquanto seres humanos emprenhados por valores ocidentais, veremos 
que ainda estamos distantes de atuarmos plenamente, no campo social, den-
tro dos princípios ecológicos apontados por Capra (1996); contudo, ao nos 
aproximarmos do universo indígena, percebermos que estes povos têm uma 
elevada consciência ecológica e se preocupam com a preservação do dinâ-
mico equilíbrio ambiental. Assim, entendemos ser possível considerarmos 
a visão de povos indígenas, em geral, sobre a natureza como equivalente à 
“compreensão científica dos sistemas vivos” exposta por Capra (1996).
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Dessa forma, poderíamos aprender com a natureza e com os indí-
genas a agir para diminuirmos consideravelmente os impactos ambien-
tais negativos que geramos no nosso cotidiano, a vivermos de forma 
mais sustentável, respeitando a dignidade de todas as formas de vida. 
Assim sendo, pensamos as textualidades indígenas como um possível 
caminho para a “alfabetização ecológica” ou como um apoio para a 
“educação ambiental”.

Desse modo, podemos levar em conta não somente o valor ético-
-estético, como também os conteúdos pedagógicos encontrados na lin-
guagem literária indígena. Além de encantar e divertir, ela proporciona 
momentos didáticos e vivências educativas, pois são depositárias dos 
mais diversos saberes e conhecimentos tradicionais, contribuindo para a 
transmissão e conservação de aspectos históricos, culturais, identitários, 
políticos, científicos, sociais, religiosos, filosóficos, entre outros. Sen-
do assim, poderíamos dizer que estas textualidades nos oferecem uma 
possibilidade para tecermos um diálogo entre a produção literária dos 
Ticuna e os princípios da “alfabetização ecológica”5 (CAPRA, 1996), pois 
a concepção de natureza destes povos está muito próxima dos estudos 
científicos produzidos por Capra.

3 Apreciação inicial de “O livro das árvores”

Tanto O livro das árvores, de 1997 quanto “Ngiã nüna tadaugü i 
torü naãne [Vamos cuidar da nossa terra]”, de 2006 são publicações per-
tencentes ao reportório de textualidades Ticuna, povos que, ainda hoje, 
conservam sua língua “considerada como um tipo isolado único” (SOA-
RES, 2019). Ambos os livros contam com uma expressiva participação de 
professores pertencentes à Organização Geral dos Professores Ticuna 
Bilíngues (OGPTB) e têm em comum um acentuado esforço coletivo por 
resgatar e registrar a história, a sabedoria e os conhecimentos dos Ticu-
na. Os docentes participaram dos mais variados processos de elaboração 
das referidas obras, como o de levantamento de informações, registros, 
seleção, transcrição e tradução desses relatos. Por conta disso, se torna 
mais relevante ainda o protagonismo dos próprios indígenas nos proces-
sos de produção de livros os quais recuperam suas tradições, conheci-
mentos e formas de ver o mundo.

5 “Ser ecologicamente alfabetizado, ou “eco-alfabetizado”, significa entender os princípios de organização 
das comunidades ecológicas (ecossistemas) e usar esses princípios para criar comunidades humanas sustentáveis.” 
(CAPRA, 1996, p. 218) 
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No que diz respeito especificamente a O livro das árvores, foco do 
nosso estudo, esta obra foi elaborada em 1997 por professores indígenas 
desta etnia, contando com a organização de Jussara Gomes Gruber. No 
mesmo ano de seu lançamento, a publicação recebeu, pela Fundação Na-
cional do Livro Infantil e Juvenil, os prêmios de Melhor Livro Informativo 
e Melhor Projeto Editorial. A obra de 96 páginas é caracterizada pelo Ins-
tituto Socioambiental (ISA) como de “relevância do conhecimento coleti-
vo (...), aspectos práticos, míticos e simbólicos (...), inspiração poética (...), 
saber de domínio coletivo das comunidades” (s/d). O Instituto Socioam-
biental (ISA) também ressalta a qualidade estética das suas 155 coloridas 
ilustrações: o “requinte gráfico (...) e a riqueza dos detalhes”, acrescentan-
do que “os Ticuna são desenhistas primorosos e o conjunto dos trabalhos 
forma uma iconografia fina da natureza (...), uma obra de arte.” (ISA, 2019).

Esta obra nos brinda um interessante inventário da fauna e flora 
próprias da Amazônia e ressalta a grande importância da árvore – con-
siderada uma riqueza natural – para a vida de todos os seres; figuran-
do como casa/abrigo e contribuindo para alimentar diversas espécies de 
animais e vegetais.

O conteúdo verbal desta publicação foi elaborado por inúmeras 
mãos, já a parte não verbal – as ilustrações – foi produzida, com pou-
quíssimas exceções, individualmente. É interessante o fato de ser este 
livro – sobre a fauna e a flora encontradas na região amazônica – fru-
to de um trabalho coletivo realizado por 230 autores indígenas. Foram 
eles os responsáveis pela coleta de dados, produção e sistematização de 
saberes adquiridos através da observação minuciosa da natureza e do 
conhecimento da dinâmica envolvida em variados processos relaciona-
dos à pulsante vida na floresta. Os conteúdos advindos desta pesquisa 
tinham o propósito de serem utilizados em atividades no âmbito do 
ensino-aprendizagem de ciência nas escolas indígenas e também como 
um material de apoio para estes professores trabalharem a educação 
ambiental em suas aldeias.

Dessa forma, podemos destacar dois pontos de contato entre o 
pensamento ecológico Ticuna e os pressupostos de Capra (2006): [1] a 
visão da natureza como uma comunidade biológica, uma “casa” onde to-
dos os seres estão em constante relação, nomeada pelo autor de “a teia da 
vida” e [2] a educação ambiental / alfabetização ecológica como uma ma-
neira de sensibilizar as comunidades sociais da importância de atuarem 
segundo os princípios que regem as comunidades biológicas.
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4 A “alfabetização ecológica” em diálogo com O livro das árvores

A floresta está sempre em movimento.
Há uma vida dentro dela que se transforma
sem parar.
Vem o vento.
Vem a chuva.
Caem as folhas.
E nascem novas folhas.
O livro das árvores

O que é bom, ou saudável, é [o] equilíbrio 
dinâmico; o que é mau, ou insalubre, é o 
desequilíbrio...
Frijot Capra

Nesta seção, buscaremos tecer um diálogo entre O livro das árvo-
res, produzido por professores pertencentes à etnia Ticuna, e determi-
nados princípios que orientam, segundo Capra (1996), a concepção de “a 
teia da vida”.

4.1 A interdependência

Em O livro das árvores, figuram textos poéticos que apresentam 
ações mutualistas próprias da dinâmica envolvida nos mais variados pro-
cessos concernentes à natureza, com destaque para a relação de recipro-
cidade existente entre árvores e pássaros, como veremos nos seguintes 
excertos:

Das flores saem os frutos.
E os frutos são alimento6.
Os pássaros deixam cair as sementes.
Das sementes nascem novas árvores.
(O livro das árvores, 1998, p. 48)
 
As araras, os tucanos, os japós, os bem-te-vis e outras
aves deixam cair as sementes ou os caroços das frutas que
os alimentam: buriti, açaí, seringa, sorva e muitas outras. 
(O livro das árvores, 1998, p. 58)

Como já assinalamos, os princípios ecológicos interagem entre si e 
são complementares, operando de forma interconectada. Nos fragmen-
tos citados anteriormente, podemos destacar a presença de uma interes-

6 São nossos todos os destaques em negrito encontrados nas citações de O livro das árvores.
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sante parceria e cooperação entre seres pertencentes a dois reinos dife-
rentes: o vegetal e o animal; bem como encontramos aspectos referentes 
à ciclagem, já que resíduos, neste caso os caroços dos frutos, são recicla-
dos, renovados ao gerar novas árvores; outro elemento em destaque é a 
diversidade, pois é notório o registro de variadas aves – araras, tucanos, 
japós, bem-te-vis – e árvores diversas – buriti, açaí, seringa, sorva. Tais in-
terconexões entre dois ou mais princípios ecológicos serão apontadas 
também em outras partes deste artigo.

Além disso, os fragmentos apresentados evidenciam, especial-
mente, uma forte relação de interdependência entre seres pertencentes 
a espécies distintas: os pássaros dependem dos frutos das árvores para 
se alimentarem e as árvores necessitam que os pássaros espalhem suas 
sementes para se renovarem e se multiplicarem. Dessa maneira, a inter-
dependência gera benefícios para todos os envolvidos nesta relação recí-
proca. É pertinente ressaltar o uso da expressão “deixar cair as sementes” 
por sua equivalência a semear, a plantar; sendo que tal ação, geralmente 
tida como exclusivamente humana, é realizada, aqui, pelas aves.

4.2 A ciclagem

A natureza possui um fluxo cíclico contínuo de recursos em que 
nada é dispensado, pelo contrário, tudo é transformado ou reaproveita-
do. A morte de um garante ou gera a vida de outro ser:

As folhas velhas morrem para ajudar o crescimento das fo-
lhas novas. 
(O livro das árvores, 1998, p. 51)

O ngaura7 cobre o chão da floresta, enriquece
a terra e alimenta as árvores. 
(O livro das árvores, 1998, p. 51)

Nos excertos anteriores, vemos a importância das folhas das ár-
vores caídas. No primeiro, é precisamente a queda das “folhas velhas” 
que irá garantir o desenvolvimento das “folhas novas”. No segundo, as 
folhas caídas se transformam em nutrientes para o solo e adubo para os 
vegetais. Merece destaque, aqui, a presença de uma palavra da língua 
Ticuna: ngaura.

7 Composto orgânico formado por folhas caídas que apodrecem e se misturam com galhos secos.
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Os troncos das árvores, igual ao ocorrido com as folhas, também 
alimentam vidas alheias mesmo depois de velhos ou caídos ou podres:

Algumas árvores, quando ficam velhas,
transformam-se em “pau-podre”, que
na nossa língua chama-se ngaucütane.
Aí também a chuva faz juntar
um líquido meio doce e com cheiro
especial que atrai muitos animais.
O próprio pau-podre serve de alimento 
para antas, macacos, cuandus,
preguiças, tucanos, araras, maracanãs,
pica-paus, papagaios e curicas. 
(O livro das árvores, 1998, p. 59)

No tronco das palmeiras caídas,
como buriti, bacaba, patauá,
murumuru, tucumã, marajá e pupunha,
cria-se o muxiuá. Esta larva alimenta as
pessoas e certos animais, como
pica-pau, tatu e quati. 
(O livro das árvores, 1998, p. 59)

O primeiro fragmento traz uma diversidade de animais de diferen-
tes espécies, sobretudo aves, cujas vidas se beneficiam com os resíduos 
gerados por árvores sem vida. Destacamos também, aqui, o uso de um 
termo próprio da língua Ticuna: ngaucütane. Já o segundo registra uma 
variedade de árvores pertencentes a espécies variadas, com destaque para 
a larva encontrada no tronco caído destas árvores que serve de alimen-
to tanto para humanos quanto não humanos. Dessa forma, no dinâmico 
universo da natureza, o ciclo é infinito: tudo se transforma sempre. Com 
isso, a morte de um ser contribuirá com a vida de diversos seres vivos.

4.3 A parceria e a cooperação

No que diz respeito à concepção de parceria e cooperação, volta-
remos nossa atenção para uma compreensão da árvore como uma casa – 
abrigo – e uma importante fonte de alimento para inúmeros seres vivos, 
de variadas espécies.

Esta condição da árvore de figurar como um ambiente de convivên-
cia coletiva, compartilhado por uma pluralidade de tipos de “seres vivos, 
grandes e pequenos”, nos leva também à ideia de diversidade, pois são 
múltiplas as espécies ali encontradas, a exemplo da menção dos seguin-
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tes vegetais: abacaxirana, abiurana, açacu, anauirá, apuí, arapari, avaí, 
buriti, cacau-da-terra-firme, capinuri, castanha-de-cutia, caxinguba, 
cedrorana, cipó-chato, cipó-de-taracuá, cipó-titica, cipó-vambé, cogu-
melos, cumatê, cupuí, embaúba, erva-de-passarinho, ingá, javari-mirim, 
jutaí, maçaranduba, mapati, maracujá, matamatá, mulateiro, murumuru, 
pé-de-jabuti, sorva, taperebá, tucumã, umari.

Bem como de animais como o acará, antas, aranhas, arara, barata-
-da-floresta, bodó, borboletas, caba, caititus, camaleões, carauaçu, cen-
topeias, coruja, cupim, cutias, escorpiões, formiga-de-fogo, formigas, 
formiga-tapiú, formiga-taracuá, gaivota, gavião, jaburu, jabutis, japó, 
jaquirana, macacos, maguari, maracaná, mergulhão, minhocas, morce-
gos, pacas, papagaio, pica-pau, preguiças, quatipurus, queixadas, ratos, 
samoatá, tucano, uriaras, urubu-rei, veados.

Podemos remeter alguns registros encontrados em O livro das ár-
vores aos princípios de parceria e cooperação a partir de três tópicos: 
árvore como casa de animais e de vegetais; árvore como alimento de ani-
mais e vegetais; importância das folhas caídas.

Antes de passarmos para a consideração da árvore como um ser 
de vital importância para a vida dos animais e vegetais, contemplaremos 
um fragmento do livro que nos brinda uma interessante alusão à floresta 
com um sentido mais abrangente de casa, um lugar onde convivem todos 
os seres, um espaço compartilhado por humanos e não humanos:

A floresta é a coberta da terra.
É a casa dos animais.
É onde nós vivemos.
É onde também vivem outros seres... 
(O livro das árvores, 1998, p. 28) 

Em um sentido mais restrito, encontramos referências a casa como 
uma morada: “Alguns animais fazem sua / morada debaixo das árvores” 
e um abrigo: “Eles procuram as sombras / para se abrigar do sol” (O livro 
das árvores, 1998, p. 53). Lugar onde diferentes animais vivem, a exemplo 
dos fragmentos que seguem:

Os macacos vivem nos galhos das árvores.
Aí eles comem, brincam, dormem e criam seus filhotes. 
(O livro das árvores, 1998, p. 54)

As aves que voam alto vivem nos galhos mais 
altos das árvores
tucano, arara, maguari, gaivota, japó, urubu-rei, gavião.
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O maguari prefere fazer seu ninho na samaumeira.
O jaburu prefere viver nos galhos do turimã.
O tucano prefere viver nos galhos da mulaterana.
O japó procura árvores altas para construir seu ninho,
como mulateiro, capinuri, matamatá e outras.
O mergulhão busca o peixe no rio e depois dorme 
nas árvores.
A arara, o papagaio, a coruja, o maracaná, o pica-pau 
costumam
criar seus filhotes nos ocos das árvores. 
(O livro das árvores, 1998, p. 56) 

Os morcegos dormem dependurados
nas árvores e comem os
frutos do murumuru,
mapati, ingá, caxinguba. 
(O livro das árvores, 1998, p. 55)

Seres de espécies diferentes, como os macacos – mamíferos –, a 
arara, o papagaio, a coruja, o maracaná, o pica-pau – aves – “criam seus 
filhotes” em árvores, sendo que as principais ações cotidianas dos ma-
cacos se dão neste ambiente onde eles comem, brincam e dormem. As 
árvores, igualmente, são o lugar no qual as aves e insetos constroem seus 
ninhos e, também, um recinto no qual o mergulhão – ave – e o morcego – 
mamífero – utilizam para dormir. Chama a atenção o uso do verbo “pre-
ferir” referentes a três aves: o maguari, o jaburu e o tucano. Este termo 
tem relação com uma seleção previa entre algumas opções, pois leva a 
uma tomada de decisão. Tal dinâmica poderia ser um exemplo de uso do 
raciocínio por parte dos animais e, ao mesmo tempo, um possível indício 
de que nem todas as ações destes seres são puramente instintivas.

Ainda dentro do entendimento de árvore como casa dos animais, 
percebemos que os insetos, seres geralmente desprezados, também me-
receram atenção no livro.

[Na] piranheira8 que encontramos na mata havia muitos 
seres vivos,
grandes e pequenos: ninho de caba, casa de formiga-tapiú, 
ninho de japó,
borboletas (...). Nas árvores ainda podem viver o cupim, a 
formiga-de-fogo, 
a formiga-taracuá, a barata-da-floresta, a jaquirana e vários 
outros insetos.
(O livro das árvores, 1998, p. 63)

8 “Piranheira. [De or. tupi.] Substantivo feminino. 1.Bras. Amaz. Bot. Árvore da família das euforbiáceas 
(Piranhea trifoliata), que habita a floresta pluvial e produz madeira de boa qualidade, mas inteiramente sem 
préstimo.” (FERREIRA, 2004).
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Outro elemento igualmente merecedor de destaque diz respeito à 
descrição da árvore realizada de forma análoga a compreensão que gran-
de parte dos humanos tem de um lar:

Os quatipurus9 e os quatipuruzinhos sobem
e descem pelo tronco e correm pelos
galhos das árvores. Eles gostam dos
frutos do buriti, javari-mirim,
murumuru, tucumã, pé-de-jabuti. 
(O livro das árvores, 1998, p. 55)

Os três verbos marcados nas duas linhas iniciais deste fragmento 
– subir, descer, correr – poderiam se referir a ações realizadas em qual-
quer casa de humanos onde tivesse a presença de crianças. No entanto, a 
referência aqui é a animais que atuam em seu lar de modo muito similar 
a famílias humanas. Além disso, aparece também o verbo “gostar” que 
poderíamos remeter à apreciação anterior sobre “preferir”. Ambos os 
termos implicam em alguma forma de julgamento: somente poderemos 
saber se de fato gostamos de alguma coisa ou não se a provamos.

Em O livro das árvores, encontramos também referência sobre árvo-
re como casa de outras espécies de vegetais, como podemos observar em 
partes de um pequeno texto intitulado “Plantas que crescem nas árvores”:

As árvores também dão abrigo a outras
plantas: abacaxirana, apuí, maracujá,
erva-de-passarinho, avaí, cumatê,
cipó-titica, cipó-de-taracuá,
cipó-chato, cipó-vambé e outros cipós.
O abacaxirana cresce nos galhos mais
altos e se alimenta da seiva da
própria árvore. 
(...)
Os cipós costumam nascer em árvores
grandes, como anauirá, cedrorana,
capinuri, mulateiro, matamatá e outras. 
(O livro das árvores, 1998, p. 64) 

Encontramos pontos de semelhança entre entes excertos e as se-
guintes definições de “hospedeiro/a” encontradas no Novo Dicionário 
Eletrônico Aurélio (2004): “Vegetal que hospeda insetos e fungos, pa-
togênicos ou não, bem como trepadeiras, epífitas10, etc.” e “Animal, ou 

9 Roedores semelhantes aos esquilos.

10 “Plantas epífitas (epi = em cima; fito = planta) são aquelas que vivem sobre outras plantas sem que ocorra 
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planta, que dá abrigo a, ou nutre outro organismo, o qual pode ser pato-
gênico; hospedador.” A primeira tem relação com a ecologia e a segunda 
com a biologia. A visão da árvore como abrigo de diversos animais tam-
bém se faz presente no tocante a uma variedade de vegetais. Os verbos 
em destaque aqui são “nascer” e “crescer”. Estas plantas vivem nas árvo-
res do início ao fim de suas vidas. Outra ação digna de nota no referido 
trecho é “alimentar” por indicar que, além de hospedar outros vegetais, 
a árvore, nestes casos, também nutre seus hóspedes.

Esta mesma dinâmica ocorre com os animais, pois a árvore é vista 
tanto como uma casa quanto uma fonte de alimento para várias espé-
cies de animais, como veremos em trechos de um texto intitulado Ár-
vores e animais:

As frutas do buriti alimentam
as antas, veados e jabutis.
As frutas do tucumã alimentam
as queixadas, caititus e cutias.
As frutas do umari alimentam
as cutias, pacas e ratos.
As frutas do taperebá e do
capinuri alimentam os jabutis.
A castanha-de-cutia alimenta
as cutias, curiaras, veados,
jabutis e pacas.
(O livro das árvores, 1998, p. 53)

Nos galhos das árvores também vivem as preguiças. Elas se 
alimentam
principalmente das folhas da embaúba e do matamatá. Mas 
também comem 
as frutas do Jutaí, abiurana, cupuí, maçaranduba, sorva e 
cacau-da-terra-firme.
Os camaleões preferem as folhas da embaúba. 
(O livro das árvores, 1998, p. 55)

Quando [árvores que crescem na beira dos rios, dos igarapés
e lagos] deixam cair seus frutos, os peixes
se alimentam... 
(O livro das árvores, 1998, p. 60)

Nestas citações, fica evidente que as árvores têm um papel rele-
vante para a nutrição não somente das aves, mas também para animais 

parasitismo. Nessa relação, a epífita utiliza o outro vegetal apenas como suporte (forófito), não retirando nenhum 
nutriente e, consequentemente, não causando nenhum prejuízo à espécie.” Disponível em:<https://alunosonline.
uol.com.br/biologia/plantas-epifitas.html>.

https://alunosonline.uol.com.br/biologia/plantas-epifitas.html
https://alunosonline.uol.com.br/biologia/plantas-epifitas.html
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de outras espécies como os mamíferos, os peixes e os répteis. Além 
disso, as árvores oferecem mais uma contribuição significativa para al-
guns dos animais:

Quando chove, a água se deposita no
buraco de certas árvores, corno
mulateiro, arapari, maçaranduba,
capinuri, açacu. Muitas aves e outros
animais pequenos procuram esse
líquido para beber. 
(O livro das árvores, 1998, p. 59)

Conforme vimos anteriormente, ademais de alimentar, as árvores 
ainda saciam a sede de alguns animais.

Até o presente momento, contemplamos inúmeras parcerias e coo-
perações entre as árvores e outros seres; sendo que suas colaborações di-
zem respeito a figurar como um abrigo/casa e alimentar outras espécies 
com seus frutos e seiva. No entanto, suas folhas também são de grande 
relevância para diversos seres vivos.

Dentro do ngaura vivem aranhas, formigas, escorpiões, 
centopeias, minhocas, cogumelos e vários tipos de 
outros seres muito pequenos.
As folhas também caem nos lagos, nos igarapés11 e igapós12. 
No fundo das águas, elas hospedam o bodó, samoatá, acará, 
carauaçu e outros peixes.
Muitos peixes encontram aí seu alimento e usam as folhas 
para desovar.
(O livro das árvores, 1998, p. 51)

Certas aves (...)
usam as folhas secas
para fazer seus ninhos.
(...)
Alguns animais (...) deitam-se
sobre as folhas secas.
(O livro das árvores, 1998, p. 53)

As folhas em decomposição nutrem tanto animais como as ara-
nhas, formigas, escorpiões, centopeias, minhocas e como plantas a exemplo 

11 “Igarapé. [Do tupi.] Substantivo masculino. 1. Bras. Amaz. MS Rio pequeno que tem as mesmas 
características dos grandes e que é ger. navegável; os maiores denominam-se igarapés-açus e os menores, 
igarapés-mirins.” (FERREIRA, 2004)

12 “Igapó. [Do tupi.] Substantivo masculino. 1. Bras. Amaz. Mata cheia de água, i. e., trecho de floresta onde a 
água, após a enchente dos rios, fica por algum tempo estagnada.” (FERREIRA, 2004)
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dos cogumelos. Folhas caídas figuram como casa e/ou alimento para algu-
mas espécies de peixes; são utilizadas por estes animais no momento da 
desova; e servem de cama para outros bichos. Desse modo, se evidencia 
também, aqui, o princípio de ciclagem, o qual tem a seguinte premissa: 
nada se perde na natureza, tudo pode ser reaproveitado ou transformado.

4.4 A diversidade e a flexibilidade

Vimos, até o presente momento, que a diversidade se encontra pre-
sente em grande parte do livro. No entanto, gostaríamos de destacar al-
guns registros de uma visão mais específica relacionada a este princípio 
ecológico, levando em conta a obra em estudo, como podemos obser-
var na representação de um pluralismo referente ao universo aquático 
amazônico: “Na terra do povo Ticuna tem lagos, igarapés, rios, igapós, 
paranás”13. (O livro das árvores, 1998, p. 10). Não poderíamos deixar de 
registrar a presença relevante, na Amazônia, de uma herança indígena 
Tupi encontrada na origem de nomes utilizados para designar determi-
nados elementos da natureza. 

A mesma visão de pluralidade utilizada pelos autores indígenas 
para se referirem as águas amazônicas também é encontrada na descri-
ção das árvores da região:

Tem árvores altas e baixas. Grossas e finas. (...)
Tem árvores verde-escuro e verde-claro.
Tem árvores amarelas, vermelhas e brancas, 
quando dão flor. 
(O livro das árvores, 1998, p. 10)

Uma árvore é diferente da outra.
E cada árvore tem sua importância, seu valor.
Essa variedade é que faz a floresta tão rica. 
(O livro das árvores, 1998, p. 11) 

As árvores, aqui, são vistas como um ser que possui múltiplas di-
mensões, distintas tonalidades de verde em suas folhas e diferentes cores 
em suas flores. É relevante o destaque dado a singularização das árvores: 
cada uma possui a sua especificidade, cada uma recebe o reconhecimen-
to da “sua importância” e do “seu valor”, ao mesmo tempo a variedade é 
ressaltada e é justamente ela “que faz a floresta tão rica”. Dois aspectos 

13 “Paraná [Do tupi = ‘semelhante ao mar’.] Substantivo masculino. Bras. Amaz. 1. Braço de rio caudaloso, 
separado deste por uma ilha. 2. Canal que liga dois rios.” (FERREIRA, 2004).
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ainda são dignos de consideração. O primeiro é a importância dada tanto a 
unidade quanto a diversidade da natureza e o segundo é a visão de riqueza.

Nos seguintes fragmentos, toma forma uma percepção que nos 
apresenta, ao mesmo tempo, uma ideia de um todo e de partes:

Nainecü é o conjunto de árvores de
várias espécies. É a floresta toda.
Olhando de cima, parece tudo igual.
Mas quem vive dentro da floresta sabe
que cada árvore tem seu lugar para
nascer, dar flores e frutos.
Algumas árvores são próprias da terra
Firme (...). Outras nascem na várzea... 
(O livro das árvores, 1998, p. 24)

No excerto anterior, aparece o registro de uma palavra proveniente 
da língua Ticuna: “Nainecü”, acompanhada de uma definição que remete 
a uma unidade – “conjunto” – composta pela diversidade – “várias es-
pécies”. Além disso, percebemos alusão a duas perspectivas de floresta: 
uma visão desde o alto – panorâmica e ampla – e outra de dentro – res-
trita e específica. A primeira leva a uma percepção mais singular e a se-
gunda a uma mais plural. É justamente a mais particular, a de “quem vive 
dentro da floresta”, que encontramos no livro em estudo, acompanhada 
de uma compreensão sobre o ambiente próprio – terra ou várzea – para 
cada espécie de árvore.

É importante destacar, ainda, a existência de uma relação muito es-
pecial entre a diversidade e a flexibilidade, como nos indica Capra (1996, 
p. 222): “Um ecossistema diversificado também será flexível, pois contém 
muitas espécies com funções ecológicas sobrepostas que podem, parcial-
mente, substituir umas às outras”. Sendo assim, quanto mais diversifica-
do for um ecossistema mais condições ele terá para se recuperar ou se 
adaptar as circunstâncias variáveis próprias do contínuo dinamismo das 
transformações da vida.

5 Considerações finais

Este artigo tratou mais especificamente da relação entre árvores e 
animais e árvores e outros vegetais, mas seria totalmente possível con-
siderarmos os humanos nesta configuração. As árvores proporcionam 
alimento, sombra e refúgio tanto para os animais humanos quanto os 
não humanos. A diferença é que toma forma naquela interação a reci-



35

Amazônias inscritas em letras e beiras

procidade, baseada em uma rede em que todos os envolvidos se ajudam 
entre si e todos se beneficiam da mútua colaboração.

Uma leitura mais atenta de O livro das árvores pode nos brindar 
uma oportunidade para ampliarmos nossa visão sobre as árvores e acerca 
de inúmeras contribuições que elas proporcionam a vida como um todo 
no nosso planeta. Atualmente, pesquisas14 apontam para a problemática 
envolvida no aquecimento global, sendo que o desmatamento é uma das 
causas deste fenômeno, pois as árvores, além de purificar o ar que respi-
ramos, têm a capacidade de manter a temperatura mais equilibrada.

A percepção das árvores e de outros seres animais ou vegetais, en-
contrada em O livro das árvores, apresenta uma visão mais integradora 
da natureza. Os inúmeros autores do livro demonstraram ter um acen-
tuado conhecimento da fauna e flora amazônica e, também, um olhar 
agudo e profundo para detalhes quase imperceptíveis relativos à dinâmi-
ca envolvida na vida e convivência de variadas espécies de animais e de 
vegetais. As descrições minuciosas encontradas no pulsante livro podem 
contribuir significativamente para ampliar o nosso entendimento sobre 
a vida num plano mais geral e específico.

Fica evidente que a produção de saber dos professores Ticuna pode 
ser equiparada aos dados e resultados obtidos por investigações acadê-
micas. Portanto, realizar uma análise de textualidades indígenas, tendo 
como suporte teórico-metodológico estudos avançados da ciência, nos 
dá a oportunidade de percebemos que ambos os saberes têm muito em 
comum e são plenamente válidos para o despertar da nossa consciência 
ecológica. Assim, podemos nos influenciar igualmente pelas comunida-
des ecológicas e comunidades sociais, como as indígenas, para levarmos 
em consideração o devido respeito que a natureza merece.

Do mesmo modo, entendermos o “padrão de organização” – a in-
terdependência, a ciclagem, o fluxo cíclico de recursos, a cooperação e a 
parceria, a diversidade e a flexibilidade – é importante para percebermos 
que a natureza está envolvida em um dinâmico equilíbrio, em que não 
existem hierarquias: nenhum ser é melhor ou pior do que o outro. Hoje, 
mais do que nunca, precisamos (re)pensar a nossa forma de enxergarmos 
e de nos relacionarmos com a natureza e termos a sua forma de se orga-
nizar como inspiração, também, para nossa atuação na esfera social.

14 Como ilustração, recomendamos a leitura do seguinte artigo: “Menos árvores, mais calor. Desmatamento 
provoca aumento das temperaturas.” In Revista Oásis. Disponível em: <http://www.luispellegrini.com.br/menos-
arvores-mais-calor-desmatamento-provoca-aumento-das-temperaturas/>
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2  O N Ç A S  D E M A I S :  D I L E M A S  T A X Ô N O M I C O S 
E N T R E  O S  K A R I T I A N A  E M  R O N D Ô N I A

Felipe Vander Velden1

Sempre tive a impressão de que há jaguares demais na Amazônia 
indígena – “jaguares”, não “onças”, notem, posto que a maioria dos nossos 
etnólogos prefere empregar o termo (masculino, por sinal) consagrado na 
língua inglesa (e que vem do português de Portugal, ainda que tenha ori-
gem no Tupi ya’wara), ao invés do nome mais popular do animal (a onça, 
no feminino) que se ouve comumente por todo o Brasil (e que deriva do 
grego lygx, que deu no latim luncea e no italiano lonza)2. Mas, se existem 
jaguares em excesso (e onças de menos) nos textos etnológicos – ao passo 
que, lamentavelmente, os há cada vez menos nas nossas florestas –, os 
Karitiana – que falam em onças, observo, não em jaguares – propõem-
-nos um dilema interessante: ali, na experiência do mundo desta socieda-
de indígena de língua Tupi-Arikém que vive em cinco aldeias localizadas 
a algumas dezenas de quilômetros da capital rondoniense, Porto Velho3, 
o que encontramos são, de fato, onças demais. Não uma onça única, mas 
várias delas. Este capítulo dedica-se a discutir brevemente esta aparen-
temente insólita proliferação desses seres, talvez um fenômeno que colo-
que as criaturas do mundo habitado pelos Karitiana em alguma fronteira 
entre o real e o fantástico, entre o regular e o monstruoso, num daqueles 
pontos em que o mundo surpreende por suas ricas e multifacetadas in-
suspeitas possibilidades.

1 Doutor em Antropologia Social pela Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), com pós-doutorado na 
Aarhus University (Dinamarca). Professor do Departamento de Ciências Sociais e do Programa de Pós-Graduação 
em Antropologia Social da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar).

2 Tudo isso conforme o Novo Dicionário da Língua Portuguesa, de Aurélio Buarque de Holanda. Noto que 
muito cedo o termo Tupi jawara passou a designar o cachorro doméstico introduzido, ao passo que a onça foi 
denominada jawara-ete, jaguaretê, como se ouve em certas partes do Brasil, como no conto de Guimarães Rosa, 
Meu tio, o iauaretê (ROSA, 1962), que certamente registra voz corrente no centro-norte de Minas Gerais. Sobre os 
muitos nomes das onças ver Papavero (2018).

3 Os Karitiana são oficialmente cerca de 320 pessoas (CIMI/RO, 2015), mas tenho notícias de que já superam 
os 400 indivíduos (Íris Araújo, comunicação pessoal).
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O que é, então, uma onça, ou jaguar, como prefere a maioria dos 
etnólogos da Amazônia? Para a zoologia científica, onças (Panthera onca 
Linnaeus 1758) são mamíferos carnívoros da família dos felinos (Felidae); 
único grande gato do gênero Panthera nativo do hemisfério ocidental 
(JOHNSON, 2016, p. 7), onças são as maiores e mais potentes predadoras 
da fauna das Américas, por onde se distribuíam extensamente no pas-
sado (do sul dos Estados Unidos ao centro-sul da Argentina e Chile, e 
por todo o território brasileiro), mas de onde foram (e continuam sendo) 
largamente extirpadas pela matança indiscriminada, seja em função de 
sua pele (muito valorizada no mercado de peles de luxo, mas hoje com-
pletamente ilegais), seja apenas pelo medo deste formidável animal ou 
como medida de controle contra a predação de animais domésticos e 
– muito, mas muito eventualmente – de pessoas. Vale lembrar que, quan-
do falamos “onça” – aqui neste texto e no discurso geral –, estamos nos 
referindo às onças-pintadas, paradigma da “onçidade”. Isso porque exis-
tem outras espécies conhecidas como onças no vernáculo, como as onças 
pardas (também chamadas suçuaranas ou pumas, ou cougar em inglês, de 
nome científico Puma concolor) e outros felinos nativos de menor porte 
às vezes referidos também como “onças”4. Note-se, assim, que o termo 
não marcado “onça” faz referência à espécie Panthera onca, efetivamente 
um animal de grande beleza, singular ferocidade e enorme importância 
cultural para populações nativas, indígenas e não indígenas, de várias 
partes do Brasil, notadamente no Pantanal matogrossense e na Amazô-
nia (GAMBARINI et al., 2016).

A história da estabilização deste objeto natural – aqui, pensado 
também como um “artefato cultural”, pois espécies são, antes de tudo, 
conceitos, produtos do olhar científico sobre o mundo (e por isso a noção 
de “espécie” encontra-se em revisão crítica pela própria zoologia con-
temporânea, conforme Pavlinov (2013)) – é bem interessante. A etimolo-
gia do termo consagrado na língua inglesa (jaguar), de clara origem Tupi, 
sugere que o taxon foi incorporado ao conhecimento zoológico europeu 
a partir de sua direta importação da América do Sul e dos povos falantes 
de línguas Tupi-Guarani, talvez por meio do influente relato do soldado 

4 No território brasileiro, além de onças-pintadas e onças-pardas, encontramos outros seis felinos, todos 
de menor porte: a jaguatirica (Leopardus pardalis), o gato-maracajá (Leopardus wiedii), o gato-do-mato (Leopardus 
geoffroyi), o gato-do-mato-pequeno (Leopardus tigrinus), o gato-mourisco (Puma yagouaroundi) e o gato-palheiro 
(Leopardus colocolo) (EMMONS, 1997). Desses, os quatro primeiros são frequentemente designados como “onças” 
(ou “onçinhas”) devido às características de sua pelagem semelhante à das onças-pintadas. Sobre a proliferação 
e a instabilidade histórica de nomes desses felinos menores ver Papavero (2015). Mesmo certos felinos do 
Velho Mundo (o leopardo ou pantera, o guepardo, os linces e o caracal) foram às vezes “tratados como onças” 
(PAPAVERO, 2018).



39

Amazônias inscritas em letras e beiras

de origem germânica Ulrich Schmidl, que esteve na porção meridional 
do continente em meados do século XVI. Schmidl teria conhecido onças 
a partir do olhar dos índios de língua Guarani que conheceu na região da 
bacia platina (SCHMIDL, 2008)5. Depois disso, o naturalista sueco Carl 
von Linnaeus teria incorporado o táxon ao seu Sistema Natural, inicial-
mente com o binomial Felis onca, posteriormente alterado para Panthera 
onca. Deste modo, a espécie zoológica nasce intimamente associada à 
“espécie” ou “tipo”6 indígena7. Um pedaço do mundo recortado pelos 
Guarani – a criatura denominada yaguar ou yaguarete – é tomado de em-
préstimo pelo explorador alemão, e depois pelo sábio sueco, passando, 
então, a figurar como mais um nome na coleção de nomes organizada 
hierarquicamente pela moderna zoologia então nascente. Não obstante, 
retirado de seu contexto ecológico e sociocultural sul-americano e sub-
metido pela linguagem totalizadora da história natural europeia (PRATT, 
1999), o signo “onça”/”jaguar” vê-se fundamentalmente alterado. Parafra-
seando Bill Maurer (2000, p. 691) – e apostando num realismo assumido, 
mas que não posso discutir de forma adequada aqui (mais ou menos na li-
nha do que pratica Kohn (2013)) –, devo dizer que onças são onças, e ape-
nas certas relações muito específicas as transformam em Panthera onca 
(ou em yaguar, yaguarete, ou em obaky by’edna, como se verá na sequência).

Não é o caso de adentrar aqui no processo específico que, muito 
provavelmente, comprimiu e padronizou um conjunto de conhecimen-
tos dos povos Guarani meridionais sobre a onça (ou yawara) e outros se-
res correlatos – há várias onças entre os Guarani também, diga-se de 
passagem (LÉVI-STRAUSS 2004, p. 83) – no taxon científico Panthera 
onca, “onça” ou “jaguar”. É interessante apontar que os nomes das vá-
rias espécies (conforme reconhecidas formalmente hoje em dia) parecem 
ter circulado largamente por diferentes continentes, tanto com “onças” 
aparecendo para nomear grandes gatos africanos e asiáticos (PAPAVE-

5 “De uma maneira geral, pode-se dizer que as denominações guaranis formam um sistema bem elaborado e – 
cum grano salis – apresentam uma certa semelhança com nossa nomenclatura científica” (DENNLER, 1939, citado 
em LÉVI-STRAUSS, 2008[1962], p. 61).

6 Empresto aqui o termo com o qual, em português, os Karitiana destacam a existência de certos seres 
reconhecidamente distintos de outros. Em geral usa-se em expressões como “o gato-maracajá é [um] tipo de onça”. 
Ás vezes os Karitiana sinalizam a analogia com a expressão “é parente”: “o gato maracajá é parente da onça”.

7 “The etymology of the word jaguar is unclear. Some sources suggest a borrowing from the South American 
Tupi language to English via Portuguese, while others attribute the term to the related Guaraní languages. In the 
Tupi language, the original and complete indigenous name for the species is jaguara, which has been reported as a 
denotation for any carnivorous animal – in the compound form jaguareté, -eté means “true”. In the related Guaraní 
languages, yaguareté has been variously translated as “the real fierce beast”, “dog-bodied”, or “fierce dog”” (The 
New World Encyclopedia. Disponível em:<http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Jaguar#Etymology>. 
Acesso em: 24 set. 2018. Grifo no original).

http://www.newworldencyclopedia.org/entry/South_America
http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Jaguar#Etymology
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RO, 2018) como com “tigres” indicando jaguares ou suçuaranas no sul 
do Brasil e nos Andes. O caso que me interessa aqui, o dos Karitiana, 
pretende ilustrar o ponto com o material etnográfico de que disponho e 
que conheço melhor. Com efeito, minha pergunta é: o que vem a ser uma 
onça para os Karitiana?

Quando falam em onças, os Karitiana se referem, por default, às 
onças pintadas: o mesmo se diga do termo na língua nativa, obaky. On-
ças pintadas (às vezes chamadas também de obaky pe’ejema, “onça que 
tem pintura, desenho”) são animais temidos pelos Karitiana, que sem-
pre guardam nas espingardas, quando andando na mata após uma ca-
çada, um último cartucho para um possível encontro fortuito com um 
desses animais. Sua carne (obaky pisyp) “não presta”, como dizem, para se 
comer8 – como acontece com a maioria das espécies carnívoras mundo 
afora (FOER, 2011) –, possivelmente, além de ser “fedida” (opira, “tem 
muito pitiú”, cheiro forte) em função das muitas associações ambíguas 
das onças (conforme veremos adiante), entre elas aquela com os mortos: 
dentes de onça são colocados na boca dos defuntos, homens e mulheres9, 
e há indícios de que uma das almas dos mortos – todas as pessoas “têm” 
quatro almas, afirmam os Karitiana – deixa o cadáver de forma violenta 
e converte-se em uma onça enorme e canibal que ronda os limites das 
aldeias nas noites silenciosas que sucedem a uma morte. Esses mesmos 
dentes do felino são muito valorizados pelos homens, posto que colares 
confeccionados com eles constituem o presente ideal de genros para so-
gros – é por conta dos dentes, sobretudo caninos, que onças são sempre 
abatidas quando encontradas10, ainda que muitos Karitiana afirmem que 
os animais realmente perigosos para quem frequenta os caminhos das 
matas são as serpentes, principalmente as picos-de-jaca (Lachesis muta 

8 Em geral, diz-se que onças não são himo (palavra Karitiana que designa tanto “presa de caça” quanto 
“carne), mas há pessoas que afirmam que podem ser, mas de “outro tipo”, indicando sua não comestibilidade 
(him sara, “carne ruim” ou hima a‘oky, “carne que não se come”). Os dados que tenho sugerem que a carne de 
onça é imprópria para o consumo por duas razões: primeiro, ela faz as pessoas desenvolverem algo como um 
problema respiratório, cansando-se muito rápido (sombyko, “sem fôlego”) de suas atividades (isso porque onças, 
assim como cães, estão sempre com a boca aberta e a língua para fora, arfando); segundo, seu consumo pode 
ter consequências fatais porque onças (assim como os cães, dizem os Karitiana) não cuidam de seus filhotes, que 
“morrem muito” (ao contrário das iraras, Eira barbara, que, como protegem sua prole, podem servir de alimento 
aos Karitiana). Comer carne de onça dá “ferida grande, brava, pereba, tumor” (patirity), “mas tem gente que come”. 
Especula-se que, como onças são “chefes” (ou seja, “donas” dos animais de presa, ver abaixo), seu “sangue é 
diferente” e, por esta razão, causa feridas no corpo.

9 O espírito, assim, transforma-se em uma onça.

10 Por vezes se extrai também seu couro, empregado na confecção de certos adornos e peças de artesanato; 
os Karitiana afirmam que isso só se faz hoje em dia, “que tem arma de fogo” e que, antigamente, não se produziam 
adornos com couro de onça. Diz-se que esses colares de dentes de onça, usados nas festas da chicha (ritual em 
que se consumia uma grande quantidade de cerveja de mandioca ao som de longas flautas feitas de bambu; ver 
MOSER, s/d), também bebem a chicha, assim como as próprias onças. Desconheço as razões da conexão.
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ou Bothrops atrox, em linguagem científica, o nome popular sendo aplica-
do às duas espécies11) penduradas nos galhos mais baixos das árvores12. 
O que define as onças, então, em uma palavra, é sua ferocidade, encap-
sulada por seus hábitos associais – a caça sanguinária, a alimentação so-
litária, o ataque furtivo, o “ver sem ser vista” (SÜSSEKIND, 2014) – que 
tornam esses animais o oposto diametral da humanidade, sociável, soli-
dária e idealmente pacífica. E nisso os Karitiana estão de acordo com um 
grande número de cosmologias ameríndias de norte a sul do continente 
(SAUNDERS, 1998).

Até certo ponto, é possível proceder a uma correlação, um a um, 
entre os seres reconhecidos pelos Karitiana como “onças” e as espécies 
zoologicamente distintas, ainda que algumas dessas não sejam, aos nos-
sos olhos, propriamente onças. É o caso da irara (Eira barbara), para nós 
um carnívoro mustelídeo que os Karitiana denominam onça preta (obaky 
emo). Também é o caso do animal que os Karitiana chama de onça-qua-
ti (obaky iri’sa), que alguns identificam com o guaxinim ou mão pelada, 
outro carnívoro procionídeo (Procyon cancrivorus). É também o caso dos 
cachorros domésticos – posição encontrada também em outros povos 
ameríndios, como os Achuar de Philippe Descola (1994, p. 84-86) e os já 
mencionados Guarani – que são onças, embora de uma natureza espe-
cial, distinta de suas congêneres do mato (gopit): cães são obaky by’edna, 
literalmente “onças de criação”, cuja tradução pode ser “onça que se cria 
em casa”, “onça doméstica” ou – conforme os Karitiana – “onça mansa”, o 
que aponta para a intrínseca ambiguidade desses animais companheiros 
dos humanos, ao mesmo tempo sociáveis e ferozes, dóceis e predado-
res, conforme discuti em outro lugar (VANDER VELDEN, 2017). Onças 
pardas (obaky somo, “onça vermelha”) e o gato-maracajá (obaky ina, “on-
çinha”, “onça pequena”13) também são onças, assim como as onças pretas 
(torowoto ou obaky torowot; menciona-se também uma outra “onça gran-
de preta”, obaky ty’emo), ainda que, aqui, a classificação Karitiana guarde 
uma diferença significativa para com a taxonomia zoológica: porque as 
onças pretas, para este povo indígena, são seres distintos das onças pin-
tadas, ao passo que a zoologia moderna reconhece, ali, apenas exempla-
res com excessiva concentração de melanina em sua pelagem, tratando-
-se, ambas – pintadas e pretas – da mesma espécie.

11 Disponível em:<http://www.herpetofauna.com.br/Lachesis.htm>. Acesso em: 22 nov. 2018.

12 Onças, dizem, são facilmente avistadas na floresta. Ademais, “se tem arma [especialmente se for de fogo] 
não tem medo de onça”.

13 Os gatos domésticos (Felis catus), introduzidos pelos brancos, também são chamados obaky ina. Mas não 
acho que os Karitiana confundam estes com os maracajás, apesar do mesmo nome.

http://www.herpetofauna.com.br/Lachesis.htm
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Não pretendo, que fique claro, sugerir que estejamos falando da 
mesma coisa quando nos referimos às “espécies” da fauna amazônica e 
às “espécies” (ambas, aqui, com aspas para indicar a precariedade dos 
conceitos) do bestiário Karitiana. Na minha tese de doutorado (VANDER 
VELDEN, 2012) esbocei uma classificação dos seres reconhecidos como 
“animais” (em português) entre os Karitiana; ali, contudo, recusei-me a 
associar um tipo indígena a um nome científico/espécie zoológica. Isso 
implicaria, penso, em reconhecer a “realidade” da espécie, por assim di-
zer, negando, de certa forma, a “realidade” dos seres conhecidos pelos in-
dígenas – posto que seriam, apenas – e dada a naturalidade das espécies 
zoológicas – variações culturais de uma verdade cientificamente avaliza-
da. Tal recusa – a de equiparar tipos indígenas e taxons científicos – tam-
bém buscou evitar uma estabilização do mundo natural que o sistema de 
classificação dos seres entre os Karitiana parece recusar.

Com efeito, há mais onças entre o céu e a terra do que eu supunha 
ao manejar apenas os taxons zoológicos que levei para o campo em minha 
bagagem de biólogo diletante. Os Karitiana descrevem este conjunto de 
onças como “tudo bicho”, todos seres muito temidos por sua ferocidade 
imprevisível e reputadas por terem uma carne ruim, totalmente impres-
tável para o consumo: obaky bijo (“onça-macaco-de-cheiro”), obaky oro-
mo (“macaco-onça”), obaky iri’sa (“onça-quati” ou “macaco-quati”, porque 
“sua mão parece a do quati”, à qual já fiz referência14), obaky poko (“onça 
branca”) e obaky huj huj (“onça-coisa ruim”). Note-se que o nome des-
ses seres remete às suas qualidades: a maldade (“coisa ruim”, designação 
comum e popular, como se sabe, do diabo), e o que pode ser entendido 
como a mistura entre seres distinos: neste caso, com animais arboríco-
las, macacos e quatis. Conjunções de animais antagônicos – predadores 
e presas (OLIVIER, 2015, p. 242) – que, a meu ver, só podem sinalizar 
ambivalências. Esta associação com os animais que vivem majoritaria-
mente nas árvores é ainda mais peculiar se levamos em conta que eles se 
opõem às onças como o alto se opõe ao baixo: onças são as “donas” (ongy) 
ou “chefes” de todos os animais de presa que vivem no chão, ao passo 
que é o gavião-real (boty’o) o dono daqueles que habitam o dossel, entre 
aves, símios e quatis; assim, essas onças-animais arborícolas combinam 
atributos do alto e do baixo, das árvores e do solo, como que a propor um 
colapso das divisões que estruturam a ecologia e a cinegética Karitiana, 
e fazendo-as, ao que parece, monstruosas. E, como sabemos desde Mary 
Douglas (1966), há de se desconfiar de tudo o que está no meio.

14 Diz-se que as iraras (que são, como vimos, “onças pretas”) são “como quati” (ou seja, se parecem com ou 
agem como quatis).
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Mas o que são essas criaturas quase criptozoológicas, que as ci-
ências da vida certamente desconhecem? Deve estar claro, com o que 
foi dito até aqui, que esses seres são onças, “outro tipo da onça” – dirão 
os Karitiana. Mas é justamente esse seu aspecto monstruoso, estranha 
combinação de atributos de seres humanos e não humanos, do alto e do 
baixo, distintos – clássica imagem do monstro que parece ser universal, 
transcultural (GILMORE, 2003) –, que permite que possamos compreen-
der a existência desses seres no mundo habitado pelos Karitiana. Tudo 
passa pelo fato de que o que define primordialmente as onças Karitiana 
não é sua morfologia, anatomia, desenvolvimento embriológico ou fisio-
logia, nem, obviamente, sua genética. Mas, sim, um conjunto de afec-
ções – lembremos que corpos, nos mundos ameríndios, como formulou 
Eduardo Viveiros de Castro (1996), são, menos matéria e mais feixes de 
afecções, conjuntos de disposições que autorizam o funcionamento dos 
seres e suas possibilidades de ação e reação. Com efeito, essas múltiplas 
onças são possíveis no universo Karitiana porque as onças, elas mesmas, 
são monstros; ou, como dizem os Karitiana, “bichos”.

“Bicho” (kida) é uma categoria dinâmica e polissêmica bastan-
te interessante. O termo é usado para se referir, substantivamente, à 
certas criaturas efetivamente monstruosas (ao menos do meu próprio 
ponto de vista) que habitam os confins da floresta ou as noites escuras 
das aldeias: o Mapinguari (owojo ou kida harara, o “ogro que ri”), co-
nhecido em outras paragens indígenas e não indígenas na Amazônia 
(VANDER VELDEN, 2016); o Kida huj huj15 (também conhecido como 
Tej Tema), monstruoso ser alado semelhante a um cachorro com asas 
de morcego que desce ao chão para anunciar, ganindo como um cão, 
mortes (mas, note-se que surgido de um dente de onça que Deus, Botyj, 
pintou e transformou em “bicho”); as diversas formas de psam’em, espí-
ritos agressivos e canibais, muito brancos e com dentes arreganhados 
que vagam em redemoinhos e nos arredores de cemitérios; o Curupira 
(Dopa), também chamado de “mãe da mata”; Ora, a monstruosa serpente 
aquática dona de todos os seres que vivem nas águas, entre outros. Mas 
kida, a monstruosidade, também se refere a alguns animais que mani-
festam disposições agressivas, predatórias e deletérias para com seres 
humanos: carrapatos e outros seres hematófagos, poraquês, escorpiões, 
cães raivosos e, naturalmente, onças16.

15 O termo kida é geralmente traduzido pelos Karitiana como “coisa”; assim, por exemplo, kida o, “fruta” (“coisa 
redonda”, literalmente). Assim, o nome Kida huj huj (este “j” final é nasalizado) é traduzido pelos Karitiana como “coisa 
ruim”, assumindo-se (minha hipótese) que o huj huj é a transcrição da expressão “ruim” na língua portuguesa. Assim, a 
tradução é literal, e faz referência a uma das formas de se nomear o diado no interior do Brasil, o “Coisa ruim”.

16 Dizem que os espíritos das onças abatidas vão “para o inferno”, onde “acabam”, ou seja, deixam 
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A monstruosidade, se assim posso me expressar, das onças reve-
la-se, ainda, no caráter espúrio da metamorfose humana. Os Karitiana 
mencionam várias técnicas que podem ser utilizadas para que uma pes-
soa humana se transforme em uma onça particularmente feroz e san-
guinária: beber sangue de uma onça, besuntar sua gordura pelo corpo, 
comer sua carne crua ou as folhas de uma planta (obaky irisap’, literal-
mente “orelha de onça”) ou as raspas da casca de um “pau podre pintado” 
(ep’epokejema go obakydna), ou mesmo simplesmente marcar o corpo com 
manchas de jenipapo iguais às do felino (obaky ejep’, “pintura da onça”)17. 
Comer a carne de onças faz a pessoa “esquentar logo”, ou seja, tornar-se 
agressiva e violenta; diz-se também que a pessoa enraivecida “não tem 
sangue”, assim como os alvos espíritos dos mortos. Antigamente os guer-
reiros Karitiana, para “ficar bravo”, faziam um chá com dentes de onça 
torrados e triturados; o perigo era, contam, que o efeito demorava a pas-
sar, o que podia levar o sujeito a voltar-se contra seus iguais: “não quer 
mais saber de pessoa, família, tem nojo de pessoa, quer matar parentes” 
– clássio resultado da transformação em onça, criatura que, por definição 
e princípio, não tem (ou não respeita seus) parentes.

“Pela onça é onde começam os bichos”, disse-me, certa vez, Inácio 
Karitiana. Obaky kida, “onça é bicho”, asseverou-me, em outra ocasião, 
Epitácio. Com isso, ele quis enfatizar que esses animais parecem estar 
numa espécie de zona limítrofe entre o animal e o monstro, entre o co-
tidiano e o extraordinário, entre o normal e o insólito, por assim dizer. 
E esta ambiguidade das onças, penso, é que permite a proliferação da 
variedade de “tipos” de onças a compartilhar o mundo com os Karitiana. 
Atentos à riqueza inerente aos comportamentos, hábitos, formas, chei-
ros, sons e afetos das onças na Amazônia – pois conscientes desses ani-
mais através de muito mais aspectos do que aqueles privilegiados pelos 
biólogos, uma vez que sua própria sobrevivência na mata depende des-
sa coexistência, pacífica ou não, com os felinos silvestres – os Karitiana 
multiplicam as formas de ser onça ali. Talvez a combinação de onças e 
macacos e quatis, nesses seres, apontem para onças que frequentam ga-
lhos de árvores, ou que partilham com símios e procionídeos uma ou ou-
tra afecção ou comportamento. O que quero ressaltar, todavia, é que “on-

definitivamente de existir, destino comum às almas dos animais para muitos povos ameríndios (CARNEIRO DA 
CUNHA, 1978).

17 Os Karitiana sempre se recusaram, terminantemente, a ilustrar para mim a pintura da onça, nem mesmo 
numa folha de papel: certa vez Cizino me disse que, se pintasse o papel com as manchas do jaguar, ele pularia 
imediatamente para fora da folha, colocando nossa vida em risco. Consta que a onça tem “raiva” de quem a 
imita, por isso fazê-lo é “coisa perigosa”. Antigamente usavam a pintura da onça apenas nas guerras e nas festas 
(rituais); hoje, não mais.
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cidade”, se assim posso me expressar, não radica em uma única espécie, 
mas se espalha por miríade de seres que só fazem enriquecer a fauna da 
maior floresta tropical do globo. Talvez, da perspectiva Karitiana, as on-
ças sejam, antes do que “seres”, devires, complexos de criaturas distintas 
mas intimamente relacionadas cuja separação em entidades estanques 
é muito difícil ou mesmo impossível: característica de certos domínios 
microscópios da vida (HELMREICH, 2009; SCHRADER, 2010) mas, ao 
que parece, partilhada também por alguns organismos ditos superiores, 
cripticamente desafiadores qaunto ao desejo classificatório de ordenar 
cada criatura numa lista de espécies discretas.

Será que os Karitiana reconhecem mais tipos ou espécies que os 
zoológos especialistas na fauna amazônica? É uma hipótese, uma vez que 
conhecem muito mais a floresta, tendo, alguns anos atrás, confirmado 
seu profundo conhecimento dos animais de sua região quando, em 2013, 
pesquisadores de campo identiticaram uma nova espécie de anta (uma 
“anta de tipo diferente”, como dizem) de que há muito falavam os indí-
genas na região (a “anta pretinha”, Tapirus kabomani; ver Cozzuol et al. 
(2013)). Ou, será que, ao contrário, o que fazem os Karitiana é, antes, con-
fundir espécies e variedades de animais, encontrando tipos demais onde 
há apenas um ou alguns poucos?

Creio que necessariamente nem uma coisa nem outra, sugiro, mas 
sim o reconhecimento de seres de estatutos ontológicos distintos, mas 
que se interpenetram e caracterizam uma taxonomia inerentemente di-
nâmica: animais – e mesmo que não exista a palavra para “animal” na 
língua Karitiana, como em outras línguas amazônicas (conforme, mais 
uma vez, Viveiros de Castro (2006)), o que não quer dizer que algo pa-
recido com a categoria “animal”, talvez como uma covert category, não 
seja reconhecido) – animais e bichos (kida). Onça é animal, mas também 
é bicho: são seres fundamentalmente ambíguos. As onças são animais, 
são também as poderosas donas dos animais terrestres, e são, ou podem 
ser, bichos, de fato “o início dos bichos”. As diversas onças que vivem na 
zona habitada pelos Karitiana, assim, expressam esta oscilação dos seres 
entre duas categorias, animal e bicho. E isso pode levar, argumento, à 
proliferação dos “tipos”. Quanto mais se conhecem as espécies naturais, 
quanto mais se as nota, mais a diversidade de suas formas emerge e é 
ressaltada. Em um sistema classificatório dinâmico como este dos Kari-
tiana, as múltiplas diferenças convertem-se em tipos. O próprio conceito 
de espécie – como artefato estabilizado e inerentemente cognoscível – é 
posto etnograficamente em cheque.
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Assim, parece-me que as três possibilidades que Gregory Forth 
(2017) sugere para a proliferação de certos gatos (vários não reconhecidos 
zoologicamente) entre os Nage na ilha de Flores (Indonésia) – o profundo 
conhecimento local que os Nage têm, e que biólogos não têm, de outras 
espécies ocultas na mata; a presença de seres fantásticos, isto é, imagi-
nários, nas narrativas sobre os saberes relativos à fauna local (embora os 
Nage, assim como os Karitiana, não parecem atribuir sobrenaturalidade 
a esses felinos); e a superdiferenciação, o reconhecimento de mais “es-
pécies” onde há só uma, taxonomicamente identificada, diferenciação 
fundamentada na ampla variação de comportamento ou morfologia dos 
animais – podem estar operando nesta forma Karitiana de reconhecer as 
várias onças (ou, pelo menos, mais onças do que aceitam os biólogos e 
naturalistas) com quem compartilham seu território. Mas, a meu ver, não 
podem explicar o fenômeno separadamente: algo como um amálgama das 
três possibilidades deve ser empregado para compreender as onças-quati e 
as onças-coisa-ruim Karitiana. Esses seres, assim, seriam ao mesmo tempo 
desconhecidos da ciência porque esta desconhece o rol das possibilidades 
de ser onça na Amazônia, incluindo aquelas que tocam a sobrenaturalida-
de – aqui, não no sentido da fantasia, mas da monstruosidade.

Nesse sentido, e conforme Samatha Hurn (2017, p. 211-212), es-
sas onças Karitiana poderiam estar em uma posição liminar (um middle 
ground, nas palavras da autora) entre as criaturas da experiência (do real) 
e as criaturas da imaginação, insólitas, fantásticas. Criaturas transgres-
sivas, de novo nos termos de Hurn, esse espaço liminar muitas vezes é 
ocupado, por exemplo, por animais cientificamente conhecidos quando 
exibem comportamentos anômalos, não normativos ou (ainda) não des-
critos. Trata-se, portanto, de uma espécie de abertura para o mundo da 
experiência incidindo sobre formas de percebê-lo e nomeá-lo: onças são 
capazes de muitas coisas, fazem e podem muitas coisas, são – como, de 
resto, todos os seres vivos – riquíssimas em potenciais, afetos e gestos 
virtualmente ilimitados. A decisão tomada pela zoologia ocidental foi 
listar a maior parte desse potencial no conjunto dos hábitos, disposições 
ou comportamentos de uma mesma espécie animal; os Karitiana parece 
ter preferido multiplicar os tipos, ligando distintas ações ou potências a 
diferentes tipos de seres.
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Enfim, meu ponto, de inspiração lévistraussiana (sem o peso da 
herança Kantiana do autor, devo asseverar, caso isso seja possível), é que 
o mundo é de uma complexidade e de uma riqueza tão absurdamente 
gigantescas que nenhum ser humano e nenhuma sociedade jamais será 
capaz de compreendê-lo em todos os seus aspectos (um ponto elaborado 
recentemente por David Graeber (2015)). “As possibilidades de classifica-
ção e de discrição nesse continuum que é a natureza são infinitas”, ponta, 
acertadamente, Flávio Gordon (2003, p. 6). O máximo que cada sociedade 
ou cultura pode ter do mundo e suas coisas depende do ângulo selecio-
nado de onde se olha; este ângulo, todavia, faz iluminar tão somente al-
gumas porções da riqueza do real, enquanto deixa muitas e muitas outras 
na penumbra (zonas que poderão vir a ser esclarecidas a depender da 
experiência ou das experimentações com o real). Está inerente a com-
plexidade das formas de vida, e o fato natural de que tudo muda o tempo 
todo e nunca cessa de nos surpreender, por exemplo, permitem que sua 
variedade seja percebida de múltiplas maneiras: cada povo, cultura ou 
coletivo humano recorta o real a seu modo, privilegiando distintas mani-
festações ou formas emergentes.

Nós, no Ocidente moderno, decidimos pela estabilização de cate-
gorias em torno do conceito básico da “espécie”: muito da diferença foi 
reduzida primeira ao isolado reprodutivo (a espécie definida em termos 
da produção de descendentes viáveis) e, em tempos mais recentes, ao 
mapa genético. Os Karitiana, por outro lado, parecem ter apostado numa 
inerente instabilidade das características dos seres vivos, fazendo, assim, 
proliferar a “onçidade” em suas florestas. Não apenas uma onça, mas, no 
contínuo entre a casa e o mato, e entre a presa e o bicho, entre o natural 
e o sobrenatural, habitam distintas onças de diversas formas, hábitos, 
aspectos, trajetórias, efeitos e afecções. Não se trata, evidentemente, 
de reduzir uma maneira de reconhecer o mundo natural à outra: não é 
o caso de reafirmar a existência de um único “dado natural” (a espécie 
Pantera unca) reconhecido pela zoologia que os Karitiana multiplicaram 
em vários, e nem, por outro lado, insistir que o que existem, de fato, são 
muitas onças, e que a ciência moderna errou ao reunir seres tão diferen-
tes em um único táxon. Não se trata, então, de afirmar que os biólogos 
estão certos e os Karitiana, errados, ou vice versa. Trata-se, sim – e este é 
o desafio maior da antropologia dos dias correntes – de reconhecer que 
ambas as afirmações sobre as onças e o mundo natural estão corretas em 
seus próprios termos, fazendo sentido em seus próprios contextos histó-
ricos e cosmológicos e plenamente abrigadas em suas próprias tradições 
epistemológicas. Trata-se de afirmar, enfim, que os seres naturais, não 
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mais-que-humanos nem menos-que-humanos, mas certamente além-
-dos-humanos (ou seja, diferentes deles), conduzem suas vidas em larga 
medida à revelia dos humanos, cuidando de seus afazeres indiferentes 
aos dilemas taxionômicos, indígenas ou científicos igualmente. Para-
fraseando Judith Butler (2010), diria que os seres (assim como os corpos) 
possuem “uma história que não é só uma história social”18.

Assumo, desta forma, minha imersão na ontologia naturalista (sen-
su Descola (2005)) na qual nasci, me criei e fui educado: há, pergunto, 
como deixá-la? Não obstante suas reconfigurações contemporâneas – em 
que natural e social/cultural embaralham-se de formas complexas e (apa-
rentemente) contraditórias – a questão mais interessante não me parece 
ser, nem de longe, esta. Mas, sim, indagar: se o naturalismo deixa uma 
parte do mundo natural apartado dos desígnios humanos, não fazem o 
mesmo os animistas (supondo, claro, que os Karitiana possam ser descri-
tos como animistas)? Sugeri-lo não seria reconhecer que ninguém, nes-
te mundo, sabe tudo ou conhece de tudo? Mesmo se as interioridades 
na Amazônia sejam generalizadamente humanas, pode-se supor que os 
ameríndios conhecem tudo o que há para conhecer mesmo do fenôme-
no humano? Conhecem tudo de si mesmos? As múltiplas respostas inse-
guras, tentativas, tateantes, flagrantemente inventadas ou francamentes 
equivocadas (estas duas últimas aos olhos dos outros, claro) que qualquer 
antropólogo já recebeu em campo para várias de suas (difíceis, certamente; 
inoportunas, às vezes) insistentes perguntas inspiram-me a dizer que não.

É justamente esta independência da “vida” – que vem se desenvol-
vendo, se especializando e se diversificando há milhões de anos nesse 
planeta, e que não pode, na minha opinião, jamais ser reduzida ao objeto 
de estudo antropológico – que dá espaço à emergência da diversidade, 
daquela que chamamos de biodiversidade (aqui sem suas conotações 
mercantilistas ou quantitativistas). Assim como sabe qualquer pescador, 
quando coletivos humanos lançam as redes do pensamento e da cognição 
sobre o mundo natural, nunca se sabe, de antemão, o que virá. Permitam-
-me, assim, e para concluir, uma pequena discordância com o escritor 
Jorge Luís Borges. É que, se as hipóteses sobre o real devem ser interes-
santes, importando menos o real em si mesmo, parece-me, ao contrário, 
que isso decorre, no que toca aos seres vivos, do fato que o real é tão 
imensamente rico e variado que mesmo nossas hipóteses mais criativas 
jamais chegarão nem perto de compreendê-lo e de impedir de maravi-
lharmo-nos com tanto que há para continuamente nos surpreender.

18 Talvez o que eu esteja professando aqui seja uma forma de realismo materialista, com sua aposta 
na impermeabilidade de certos objetos à cognição (e, logo, também ao conhecimento) humana (conforme 
Pedersen (2015)).
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3  A S  PA I S A G E N S  FA N T Á S T I C A S  N A 
A M A Z Ô N I A  PA R A E N S E :  F U L G U R A Ç Õ E S  D O 

M O N S T R U O S O  E N T R E  O  H U M A N O  E 
O  N Ã O  H U M A N O

Flávio Leonel Abreu da Silveira1*

1 Preâmbulo

Os monstros me perseguem. E, certamente, eles são meus e de to-
dos nós: nosso espelho distorcido, o nosso devir nas paisagens sensíveis 
(SANSOT, 1983) e desconcertantes onde se manifestam como epifanias 
(ELIADE, 1992) já que constituem a aura das paisagens, suas pulsações 
sutis e terrificantes. Pelo menos é assim que os percebo passados todos 
esses anos desde a defesa de minha tese de doutorado (SILVEIRA, 2004), 
em que me dediquei a tentar compreendê-los como expressões formais 
paisageiras que duram no tempo e ganham o espaço sob a perspectiva 
dos narradores com os quais pratiquei a etnografia nas Missões sul-rio-
grandeses. Os monstros e seres estranhos vibram nas paisagens fantás-
ticas brasileiras sob diversas formas e feições, pois as suas fulgurações 
estranhas são plurais e convergentes, distintas e consonantes às imagens 
que circulam e constelam em diferentes pontos deste país gigantesco.

Afirmo isto porque pelo menos desde os anos 2000 tenho me volta-
do às suas fulgurações sensíveis e heteróclitas nas paisagens cotidianas/
nos lugares de pertença das pessoas com as quais convivi ao longo das 
diversas experiências etnográficas que realizei – nas Missões gaúchas, na 
cidade de Alcântara (MA), em diversos contextos na Amazônia Paraense 
–, ou ainda, tudo isto para dizer que sempre me interessei sobre o que 
as pessoas sentem, pensam e falam acerca das manifestações do mons-

1 Doutor em Antropologia Social pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), professor 
Associado II da Universidade Federal do Pará (UFPA). Pesquisador 1D do CNPq.
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truoso e suas fantasmagorias – mas, também, de como ele se manifesta 
na minha vida, ou quiçá, no meu ofício de etnógrafo -, enfim, de suas 
aparições, de suas agências nos lugares praticados por elas e de como as 
percebem no mundo em que habitam, seja ele urbano ou rural.

Portanto, as relações entre humanos e não humanos têm implica-
ções diretas com a sobre-humanidade, ou com a inumanidade grotesca: 
o que eu quero dizer é que os limites entre tais dimensões são borra-
dos na figura monstruosa por suas instanciações metamórficas, pelo seu 
jogo ambíguo com as funções do real e do irreal, porque são devires, 
porventura dimensões perspectivadas – que no contexto caboclo, ne-
cessariamente não são a mesma coisa que no perspectivismo ameríndio 
(MAUÉS, 2012), ainda que a ele estejam aderidas – que revelam a tran-
sitividade entre seres animados ou não, entre carnes, espíritos e coisas, 
negociando com a matéria, ou ainda, entre o visível e o invisível, indican-
do a potência das ontologias como devires proliferantes de imagens no 
espaço-tempo brasileiro.

Nos últimos anos tenho pesquisado sobre as relações entre huma-
nos e não humanos animais no mundo urbano contemporâneo de Belém 
(PA). O interessante desta mesa é o fato dela me forçar a ter que aproxi-
mar sensivelmente estas dimensões dos meus estudos passados e pre-
sentes, no sentido de encontrar certos nexos e “vetores de relação” entre 
eles, já que ando meio afastado dos monstros como interesse acadêmico 
mais direto – eu trabalhei o tema até pelo menos o final da década pas-
sada relacionando-o à questão das visagens no mundo urbano contem-
porâneo –, o que me faz revisitar meus estudos e, mesmo, ter que ir além 
deles, pois devo encontrar certas convergências de imagens entre o que 
pesquisei e o que faço agora. No entanto, tenho consciência de que não 
consigo neste momento articula-los a contento, ficando, assim, como um 
desafio a percorrer em outros artigos.

Nestes termos a discussão que eu proponho tem relação, obvia-
mente, com o mundo amazônico, mas não se restringe a ele como ten-
tarei mostrar. Toda a minha experiência com o tema das visagens e as-
sombrações no Sul do País nuançou meu olhar sobre a Amazônia, e me 
faz pensar o tema não apenas por comparações, mas pela possibilidade 
de, a partir da perspectiva dos estudos do imaginário em Gilbert Durand 
(1979; 1989), perseguir as convergências próprias às dinâmicas das sim-
bólicas de imagens na configuração de “entidades culturais imaginárias” 
nos termos de Lezama Lima (1988), onde expressões arquetipais são re-
arranjadas pela pregnância sensível de uma fantástica transcendental às 
paisagens vividas, que seria conexa àquela dos jogos da memória e seus 
entranhamentos nos lugares.
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Não se trata aqui apenas de reivindicar a existência de uma topo-
grafia fantástica, ou de uma geografia imaginária restrita as suas feições 
locais, pelo contrário, é preciso pensá-las a partir das suas vicissitudes 
locais considerando as reverberações imagéticas próprias ao seu fluxo 
no espaço-tempo, seja pelo atravessamento das imagens em sua transi-
tividade (re)criadora, ou pelo seu assentamento complexo – porque não-
-linear –  nos lugares, o que contribui para a fulguração de formas na 
localidade do espaço vinculando-as a outros contextos. Ora, tudo isto 
tem a ver com a movência das imagens mediante propósitos (in)cons-
cientes que aproximam a magia, o onirismo, o xamanismo, a imaginação 
criadora, as metáforas e alegorias aos deslocamentos e derivas huma-
nos, envolvendo contatos e rechaços, afloramentos e ressignificações de 
ideias, as liberdades e opressões que seriam próprias ao jogo social, en-
fim, dos (re)arranjos imagéticos possíveis experimentados na vida vivida 
pelos coletivos humanos em relação com outras entidades visíveis ou não 
na extensão deste País.

A minha fala segue este caminho bastante complexo e labirínti-
co. Obviamente que seus meandros são bastante difíceis de trilhar, por 
isso apenas indico alguns percursos e faço certas ponderações sobre eles. 
Sendo assim, tentarei refletir sobre o tema desta mesa a partir de tópicos 
de maneira a organizar, minimamente, o meu pensamento.

2 Sobre o imaginário e suas vinculações com o monstruoso

Em diversos trabalhos que leio percebo que na sua grande maio-
ria há um problema fulcral, basilar mesmo, nas suas argumentações, 
que diz respeito ao ímpeto positivista de separar como oposições biná-
rias excludentes o real do imaginário, colocando-os como dimensões 
distintas, o que é o mesmo que afirmar que existe uma verdade na con-
cretude das coisas e um falseamento que seria inerente à imaterialidade 
da fluidez das imagens.

Para mim, se alguém parte desta premissa equivocada nas suas 
considerações, parece-me que, senão toda, pelo menos uma parcela da 
sua análise incorrerá em falsos dilemas pelo fato de reificar a velha des-
confiança acerca da imagem – que é similar, no meu ponto de vista, a 
evocar a cisão entre natureza e cultura – no mundo ocidental, tomando-
-a como a feitora do erro, reduzindo-a ao não-real, à mera invencionice, 
quiçá à crendice, ambas entendidas como algo menor. E aí, por certo, ou-
tras dicotomias surgem agressivas, pouco produtivas, enfim, redutoras 
da pluralidade das experiências humanas no mundo.
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Quando dialogo com um narrador no contexto de um trabalho de 
campo, seja ele um contador de causos missioneiro, uma jovem mora-
dora de Alcântara, ou um oleiro na cidade de Bragança, o meu interesse 
sobre a sua narrativa tem relação direta com a experiência criativa con-
formada pela consonância dos atos de fala e dos gestos praticados por 
eles enquanto efeito performático de proliferação de imagens, portanto, 
ela se dá no âmbito de um jogo performático vivido no enquadre da in-
teração/no quadro onde se efetiva o trabalho paciencioso da memória do 
narrador diante da platéia que aceita as imagens que evoca, e se regozi-
ja com elas. Nestes termos, a sua imaginação criadora e a potência das 
imagens que mobiliza são o que interessa, por isso, pouco importa para 
mim se ele ou ela mentem ao narrar, pois o que vale é a forma expressiva 
de como arranjam inteligentemente numa intriga narrativa (RICOEUR, 
1994) o hiperbólico, sendo capazes de evocar a poética própria às ima-
gens no dito/narrado como criação humana. Sendo assim, interessa-me, 
por assim dizer, a verdade da mentira, e isto, no plano dos estudos do 
imaginário é relevante. Mesmo que o narrado seja falso, as imagens que 
pulsam nele são a verdade da narrativa como um fenômeno do ser que 
cria para si e para o outro, e mais, se o monstro é narrado a sua existên-
cia é concebida como possível, sendo uma manifestação imagética que 
reverbera no tempo da narrativa, ela vibra nas desdobraduras do espaço-
-tempo das paisagens onde figura a sua agentividade tenebrosa. As pala-
vras reverberam e perduram como dimensões da paisagem de interação 
e isto, por si só, já basta para que o monstro seja o que é e dure como 
potência transitiva das imagens.

O que quero dizer com isto é que no campo do imaginário o proces-
so de acomodação subjetiva das coisas/do tempo do mundo sob a forma 
de imagens-ideias tem relação direta com a assimilação objetiva dessas 
mesmas coisas no ser imaginante, neste caso, transpostas numa ordem 
inteligente – porque relativas a um tempo pensado – que se desdobra na 
narrativa, onde prolifera a simbólica das imagens sob a forma dos mitos, 
já que os arquétipos fulguram nas imagens sempre evocadoras de outras 
tantas. A imaginação criadora do narrador ordena sensivelmente estas 
imagens e produz figurações que emanam da narrativa pelo esforço de 
rememorar. Ora, isto é a verdade da narrativa na sua exuberância criado-
ra de nexos e de relações produzindo imagens sob a forma de narração, 
veiculadas pela oralidade e vividas como expressões auráticas das e nas 
paisagens praticadas.

A obsessão em opor o real ao imaginário é um problema que diz 
respeito à negação do transcendente na vida vivida, à desconfiança quan-
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to ao caráter fabulatório da existência humana e a sua vinculação com a 
narração. Uma fantástica transcendental própria ao imaginário tanto tem 
relação com os jogos/funções fantásticas da memória (ROCHA; ECKERT, 
2000) quanto àquilo que chamo de paisagens fantásticas. Aqui, em primei-
ro plano, o fantástico é uma expressão nossa, latinoamericana, e suas vin-
culações com o mundo barroco (THEODORO, 1992) são evidentes.

As suas relações com a literatura (TODOROV, 1975), também sob a 
forma de um realismo, tem muito mais ligação com o fato apontado por 
Carpentier (1987) de que para nós a dimensão fantástica – e maravilhosa 
– possui profundas relações com o cotidiano, com a existência prosaica 
dos sujeitos no mundo, questão que reverbera em Chiampi (1980). Nestes 
termos o intelectual cubano se opõe aos surrealistas que o encontram 
apenas no onirismo e no xamanismo, presos a certas noções de incons-
ciente e/ou a um primitivismo exoticizante. Para nós isto é vivido cotidia-
namente nas tensões criativas das agências humanas em interação com os 
demais existentes (não humanos e sobre-humanos), bem como no vórti-
ce exuberante das imagens pela proliferação simbólica do contraditorial 
(MAFFESOLI, 1980) como experiência do ser no mundo latinoamericano.

Para mim, uma paisagem fantástica é um conjunto de formas em 
devir – justamente onde nós somos em relação –, o que quer dizer o mes-
mo que uma potenciação de imagens num dinamismo recursivo entre 
o mundo implicado e o explicado (BOHM, 1980), pela fulguração e epi-
fania reveladas em formismos, nas suas santas e terrificantes contradi-
ções. O fantástico aqui diz respeito ao entrelaçamento entre o visível e 
o invisível na sua transitividade mais ou menos hiperbólica, mas de al-
guma maneira estarrecedora porque desestabilizadora dos sentidos, mas 
sempre detentora de agências possíveis de entes em projeção no mundo, 
constituindo formas mais ou menos duráveis, ambíguas, (des)dobráveis, 
inconstantes numa paisagem que é justo um meio de auto-produção sen-
ciente das formas em devir onde humanos e não humanos, vivos e mortos 
se fundem e se confundem nas ontologias em processo, onde o humano 
se enraiza e deriva, se entrelaçando numa natureculture (FUENTES, 2010) 
e se projetando mediante saberes e fazeres em aventuras no mundo, onde 
as separações são aparentes. Para mim isto tem a ver com uma teoria du-
randiana do imaginário que toca em Bateson (2000), mas também em Ma-
turana (1978, 1990, 1992) e reverbera em Sheldrake (2009) e Ingold (2000), 
assim como em Viveiros de Castro (2002), Descola (1998) e Kohn (2007), 
mas isto merece aprofundamentos que não tenho condições de trazer 
aqui até porque reclama um estudo com vagar e, mesmo, a ampliação 
desta bibliografia heterogênea e tensional.
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Então, é pelo entrelaçamento ecosófico (GUATTARI, 1990) e pela 
deriva inteligente no mundo relacionados ao trajeto antropológico, que 
as visagens, assombros e monstros emergem como formas sensíveis a 
nos afetarem (SANSOT, 1979, 1983; FAVRET-SAADA, 1977, 2005) des-
de longa data no Brasil (TAUNAY, 1998; 1999), afinal é exatamente por 
afetar-nos de diversas maneiras mais ou menos ritualísticas que eles nos 
perseguem, nos encantam e fulguram terrificantes nas paisagens prati-
cadas – imiscuídos aos não humanos, mas pulsando sobre-humanos em 
certos contextos –, configurando conosco as auras das paisagens fantás-
ticas, os espíritos dos lugares, pois constituem parcela de suas mémórias 
– uma vez que se entranham neles – e, neste caso, diferem significativa-
mente de um “lugar de memória” e seu afã patrimonialista ligado a uma 
visão de bem cultural.

Portanto, todo e qualquer imaginário sendo coletivo diz respeito 
a um acervo de imagens compartilhado por um determinado grupo hu-
mano, e socialmente distribuído, revigorado, recriado. O problema é que 
as dinâmicas do imaginário dizem respeito a um conjunto mais vasto de 
imagens que constitui o acervo humano, trazendo consigo recorrências 
universais dessas imagens. Neste caso, as imagens são constituidoras de 
expressões formais evocadoras de arquétipos que constelam e se orga-
nizam num determinado contexto constituindo simbólicas relativas às 
memórias do e no lugar, que tem a ver com as dinâmicas culturais social-
mente engendradas por coletivos específicos, movidos pelos seus arran-
jos simbólico-práticos no vir a ser das paisagens onde tais coletivos são, 
no meu ponto de vista, as paisagens nos entrelaçamentos com os demais 
existentes vivos e não vivos, contribuindo para o processo mental que 
move as paisagens sinergisticamente como uma exisência que une em 
separado as ontologias em devir e imagens oriundas de outros espaço-
-tempos humanos.

Aqui tanto as criações do gênio humano quanto a movência das 
imagens engendram formas distintas, heteróclitas e possíveis a partir de 
(re)arranjos imagéticos ao sabor local, mas tocados, afetados, nuançados, 
misturados às imagens que convergem por sua potência de evocação, 
produzindo entrelaçamentos e agrupamentos criativos de elementos di-
versos mais ou menos caóticos, mais ou menos ordenados, mas sempre 
abertos às aproximações/tensões entre as imagens que constiuem este 
acervo comum em dado ambiente/ecossistema/contexto paisageiro. Nes-
te sentido, penso o imaginário como este receptáculo de imagens mas 
tenho certo receio com a ideia reificante de um imaginário amazônico, 
por exemplo, pois prefiro pensar por intermédio das pluralidades imagi-
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nárias no mundo amazônico, justo por tratar-se de uma região gigastesca 
e diversa, com coletivos muito diversos habitando contextos não menos 
distintos. É preciso encontrar as convergências ressaltando a pluralidade 
de existências, a partir de modos de viver plurais mas coetâneos no de-
vir das paisagens praticadas, detentoras de historicidades específicas no 
corpus da nação brasileira, ou quiçá na Pan-Amazônia.

Isto nos coloca o problema de uma arqueologia das camadas da 
memória, o que exige pensar as temporalidades acidentadas e turbulen-
tas que dinamizam os espaços praticados mediante a devida atenção às 
vibrações da duração (ROCHA; ECKERT, 2013), bem como às formas 
metafórico-alegóricas de narrar indicadoras da transfiguração da histó-
ria pelo mito e, assim, reveladoras do fantástico e do maravilhoso, do 
terrificante e do grotesco aderidos às experiências tensionais dos sujei-
tos no mundo, porque capazes de trazer à tona as assimetrias, as formas 
arbitrárias de fragmentações do outro (TAUSSIG, 1993), as tentativas 
forçadas de esquecimento. E é justo aí que o monstruoso emerge com a 
força de sua imagem aterradora.

3 Dos monstros e suas fulgurações

Concordo com Luiz Nazário (1998, p.8) quando o autor afirma que 
a monstruosidade seria “essa entidade fundamental do imaginário” e, 
ainda, que o monstro “define-se em oposição à humanidade ” (1998, p. 
11). Pergunto: o que há no monstro que nos unifica? O que existiria na 
monstruosidade que nos identificaria como humanos? Em que nível o 
monstruoso seria um espelho distorcido da nossa humanidade precária?

O monstro e suas figurações são projeções imaginárias humanas 
sobre as superfícies mais ou menos visíveis no mundo praticado. Eles 
são as reverberações memoriais dos arquétipos em profusão no espaço-
-tempo, movidos pelas suas turbulências e atravessando os limites do 
admissível, percorrendo as dobraduras do espaço-tempo: jogando com 
o implicado e o explicado nas paisagens. A sua liminaridade é justo a 
sua dimensão encantatória, por isso ele ambiguamente terrifica e seduz 
ao mesmo tempo em que revela o imbricamento entre história e mito 
na configuração do lugar de pertença, na territorialidade imaginária de 
uma topografia fantástica onde coexistem existências diversas, plurais 
em suas pulsões e entrelaçamentos.

O monstruoso não é necessariamente o teratológico – que seria 
uma certa forma acabada do grotesco, quiçá do risível – porque a potên-
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cia do monstruoso não está apenas na sua figuração hedionda, fisicalista, 
por assim dizer. Se partimos do pressuposto de que uma paisagem fan-
tástica é uma fulguração imaginária de potências arquetipais em trânsi-
to, acionando as funções do real e do irreal pelo dinamismo arrebatador 
dos entes em relação, tanto o visível quanto o invisível são expressões 
formais do monstruoso aos sentidos e emoções daqueles que o vivenciam 
como epifania. O terrificante, nestes termos, tanto pode ser a imagem 
pavorosa de uma forma informe (CALABRESE, 1987), do tipo criatura 
hedionda, quanto um vento anômalo que desestabiliza os transeuntes 
em determinado lugar onde se manifesta. O monstruoso tanto é afeito 
ao gigantismo quanto ao nanismo das formas em devir; ao visível quanto 
ao invisível dos conteúdos; ao palpável quanto ao impalpável das con-
catenações acerca do vivido. Daí ele ser parte do reino do absurdo, mas 
fazendo sentido numa cosmologia, sendo por si mesmo a figuração do 
contraditorial numa cosmogonia.

No meu ponto de vista, se os monstros indicam certos atributos em 
oposição ao humano é justo porque ao exibi-los eles permitem identifi-
carmo-nos como alteridade, assim, nos unificam como sapiens, e nos jo-
gam numa solidão específica, mas lembram que ao possuírem algo nosso 
nos confrontam com um devir-monstro que é humano. Não basta dizer 
que o monstro é fruto da cultura, simplesmente porque ele é mais do que 
isto, pois sendo uma espécie de imanência do fato social total ele é biop-
sicosocial, pois está tanto enraizado no biológico quanto no psicológico 
arranjados culturalmente e projetados socialmente no espaço-tempo de 
um coletivo humano. A sua simbólica diz respeito às reverberações ima-
ginárias que duram nas paisagens como um devir no espaço-tempo, já 
que sua indistinção atravessa temporalidades circunstanciais e, por isso 
mesmo, revela-se como o nosso espelho distorcido que indica a possi-
bilidade predatória humana, e nossa redenção pela cíclica que impõe à 
ritualística compensatória que tanto o preserva como dono de lugares 
por gerar infortúnios, ou mesmo de realizar a antropofagia/vampirismo 
como idiossincrasia e gozo, por isso merece a atenção e o respeito pelo 
seu caráter terrificante. Se ele mostra e revela certo estado das coisas 
é porque justamente desvela aquilo que parece indicar o mistério que 
encerra a deriva do humano no mundo, a própria existência do ser em 
relação com outras existências.

A sua “liminaridade ontológica” (COHEN, 1996, p. 31) ao confundir 
classificações nos lança ao mistério, como possibilidade de viver as po-
tências do mundus imaginalis onde a imaginação criadora nos induz, sen-
sivelmente, a lidar com a sua presença desestabilizadora, vibrando como 
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a possibilidade de dar sentido a sua existência contraditória no mundo, 
a partir do plano inteligente da construção de narrativas que apaziguam 
a sua fulguração terrificante. Neste caso, sob a forma de mitos que indi-
cam pelos dilemas morais que o monstruoso suscita, formas de lidarmos 
com ensinamentos que os mitos entregam aos humanos, como modelos 
morais de ações no mundo que encerram as variáveis ético-estéticas das 
relações sempre contextuais.

Se o monstro não escapa ao domínio humano mas se encontra no 
seu limite, como indica Gil (2006), é porque no fundo ele permite o des-
limite e a extensibilidade de sua (des)razão nas paisagens sensíveis, pois 
exacerba o humano e o desumano em nós pela reverberação de suas for-
mas informes projetadas nas pulsações das paisagens, onde somos em 
contradição criativa este mundo misterioso de improváveis existências, 
mas de possíveis fulgurações. Neste sentido, o monstro é humano porque 
indica um território existencial, o possível e o impossível de existências 
na dança das formas e na mescla dos conteúdos ao sabor das gentes que 
atribuem sentidos aos seus mundos, onde o contraditorial as une em se-
parado permitindo a fluidez das imagens no espaço-tempo.

4 A antropológica da monstruosidade na Amazônia Oriental

Como afirmei antes, desconfio de um imaginário amazônico – as-
sim como de um gaúcho, ou de qualquer locus. Para mim é preciso con-
siderar a pluralidade das potênciações imaginárias no contexto latio-
noamericano a partir de suas conexões/interações com outras porções 
planetárias, sem com isso submetermos as pulsações formais imaginá-
rias dos coletivos ameríndios, por exemplo, aos desígnios ocidentais.

Isto tem a ver com o fato de que as estruturas antropológicas do 
imaginário, como pensadas por Durand, indicam que esquemas indi-
cadores de gestos ao se organizarem em arquétipos e proliferarem em 
imagens que se agrupam em formas míticas veiculadas por narrativas 
que consideram as potências imagéticas, constelam em diferentes luga-
res sob o dinamismo cultural de sociedades distintas. Nestes termos, a 
cobra grande não é um monstro amazônico per se mas uma reverberação 
constelar de imagens arquetípicas que indicam a sua presença recursiva 
em vários pontos do Brasil, e certamente, noutras partes do mundo.

Como o ofídio fantástico se assenta enquanto imagem poderosa 
no mundo amazônico é outra coisa, aliás, é preciso neste contexto con-
siderar a multivocalidade simbólica das imagens e pensar que mesmo 
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nele tal figuração monstruosa não seria idêntica em todos os lugares: 
não acredito que as narrativas míticas evocadoras do ser hediondo sejam 
as mesmas na Amazônia ocidental ou na oriental brasileira, assim como 
na Pan-Amazônia. Seria preciso fazer um grande levantamento dessas 
narrativas para encontrar tanto os isomorfismos quanto as variações, o 
que seria uma tarefa imensa.

A figura dos encantados trazem um problema interessante. Se eles 
são frutos de uma relação sexual bizarra entre seres possuidores de on-
tologias distintas – um boto e uma mulher, por exemplo, onde o reben-
to seria uma espécie de híbrido na paisagem, temos uma origem; se o 
encantado é oriundo de um desaparecimento misterioso, pois teria sido 
conduzido ao encante – este outro mundo – sem jamais encontrar seu 
corpo, temos outra: os encantados subvertem a dicotomia arbitrária en-
tre mito e lenda, e não sei se chamá-los de mito-lenda resolve o problema. 
Porque reduzir o mito à lenda é uma questão recorrente e pouco ajuda a 
refletir sobre a potência do primeiro. O afã excessivamente taxonômico 
tem criado ruídos e problemas, que não raro levam a interpretações ex-
cessivamente folclorizantes, sem desmerecer os estudos sérios ligados ao 
tema do folclore.

Da mesma forma as figurações de monstros como o/a curupira, o 
mapinguari, e mesmo, o Ataíde – criatura que tenho pesquisado com os 
meus orientandos no contexto do Salgado Paraense – são passíveis de 
serem pensados como seres que epitomizam tensões civilizacionais no 
mundo amazônico pela via do terrificante das formas, indicando assime-
trias tanto raciais quanto de gênero. Percebo que nem por isso devemos 
reduzi-los a uma espécie de razão prática do mito, como se eles exerces-
sem um papel funcionalista de tapar um buraco que é justo aquele do 
mysterium no mundo, do que escapa ao racional e só pode ser acessado 
por uma “razão sensível” (MAFFESOLI, 1998).

Acredito que há uma instância ideológica do imaginário, benja-
miniana, inclusive, como indica Taussig (1993) e que tem relação com a 
fragmentação do outro diante da historicidade do terror, mas isto, para 
mim, só pode ser melhor nuançado se articulado às dinâmicas imaginá-
rias que veiculam arquétipos que constelam contraditoriais nas formas 
informes do monstruoso – como dimensões morais humanas e nas figu-
rações de seres hediondos – reagrupando imagens em trânsito mediante 
o exercício ritmanalítico de uma imaginação criadora que aceita a mo-
vência da memória, e que pode ser incluída nas contradições de uma vio-
lência totalitária indicada por Mafessoli (2001). Não interessa muito se o 
boto é a imagem do colonizador – tautologia evidente – mas como ele – o 
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colonizador –  é tranfigurado miticamente a partir de uma mitopráxis 
que obnubila o real e o irreal numa função outra, que é justo a de criar 
formas narrativas de dizer o não-dito da violência que dura no tempo e 
se assenta nos lugares de pertença da gente que experimenta os enraiza-
mentos do terror no seu lugar de pertença.

Nei Clara de Lima (2003) refere-se a um “discurso do encantamen-
to” que resultaria do amalgamento complexo de histórias e mitos – o 
que seria o mesmo que dizer mitopráxis e, no meu entendimento, de que 
tudo isto é atravessado por borramentos da memória. Sendo assim, tal 
amalgamento indica que estamos diante de formas narrativas locais ca-
pazes de interpretar o vivido e o rememorado por intermédio de metáfo-
ras e alegorias criativas, organizadas a partir da simbólica das imagens 
em narrativas, que pelo seu absurdo conferem coerência a mundo pra-
ticado pelos coletivos, que numa perspectiva bachelardiana indicaria a 
imanência do imaginário nisto que é entendido como real, pois a sua 
contiguidade é justo a aderência de ambos como dimensões sensíveis 
das manifestações geradoras de espanto, capazes de dizer muito acerca 
do humano no mundo e de seus desdobramentos. Ou ainda, revelar-se-ia 
como a expressão formal do enraizamento dos mitos e a proliferação das 
imagens carreadas por eles, transfigurados historicamente a partir das 
contelações de imagens que vibram como potência aurática nos lugares 
praticados pelos coletivos humanos, onde as suas agências podem ser tão 
terrificantes quanto aquelas do monstruoso fantástico.

Estamos no campo das imprecisões e das reverberações imaginá-
rias sensíveis que geram desestabilizações no vivido pela presença das 
fulgurações contraditoriais. É por isso que seu Pedro, oleiro braganti-
no que vive na comunidade da Fazendinha, afirmou ter visto “aparecer 
muita misura mesmo” e concluiu: “Fico acreditando não acreditando ao 
mesmo tempo”. Trata-se de um paradoxo criativo ligado ao contraditorial 
(DURAND, 1989; MAFFESOLI, 1980) das formas informes que animam 
as paisagens como expressões do humano em interação (CALABRESE, 
1987; SIMMEL, 1977, 1983, 1988).

5 Pós-escrito

O caráter metamórfico de alguns seres monstruosos, ou de cer-
tas criaturas fantásticas que realizam projeções transfiguradoras de suas 
formas é uma dimensão sensível recorrente no mundo amazônico para-
ense, situada no entrecruzamento das temporalidades históricas e míti-
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cas, mas sempre nuançadas pela labuta da memória dos narradores. Esta 
transitividade ontológica reconfiguradora de imagens em devir engen-
dra um mundo de incertezas, no sentido de que é difícil saber até onde 
vai a humanidade ou não-humanidade do existente que joga o social no 
contexto amazônico.

Nestes termos, é preciso considerar a manifestação fenomênica 
de uma paisagem fantástica em plena deriva das formas pela fulguração 
epifânica de imagens de bichos de fundo ou não, de humanos que po-
dem ser considerados como menos humanos – negros, caboclos, índios, 
mulheres, homossexuais –, dos não humanos viventes animais e vegetais 
que sucumbem sob imagem catastrófica e contemporânea da perda da 
biodiversidade (o Curupira que morava no mato e que “foi embora”, no 
bairro da Pratinha, a partir da derrubada da floresta, como mencionou 
um senhor com quem conversei); que a monstruosidade enquanto for-
ma informe (não necessariamente visível) anuncia, e desviante em sua 
exuberância metamórfica revela aos sentidos, excitando tensionalmente 
corpos e acendendo emoções diversas.

A metamorfose, entendida aqui como a capacidade de existentes 
se “engerarem” (WAWZYNIAK, 2012) noutros seres – de transcorporar 
suas compleições, de assumir qualidades outras diante da recursivida-
de arrebatadora das formas – faz com que monstros, bichos e humanos 
transitem entre os limites impostos por uma certa razão e revelem a des-
razão de suas projeções formais nos cenários de interação nas paisagens 
pela sua liminaridade fantástica, e isto parece-me, em parte, a manifes-
tação ético-estética dos formismos sociais em devir na Amazônia. Nestes 
contextos as ambiguidades reinam justo pela circulação dos seres entre 
as possibilidades de figuração imagética e de contornos transculturais 
porque (re)interpretam o mundo na tensão mitoprática do tempo vivido e 
do tempo pensado pelo narrador, mas veiculada pela potência imagético-
-arquetípica da visagem monstruosa em sua epifania nas paisagens, ou 
ainda, da fulguração hierofânica que coteja o profano como transubstan-
ciação radical a indicar um devir monstro-humano-não-humano-coisa 
que anuncia a potênciação do mistério/de mundos outros aderidos ao vi-
vido, e assim, apontam para a insegurança de quem é afetado pela “misu-
ra”, “fado” ou “encantamento” na continuidade da manutenção da forma 
que detém. Tudo é incerto neste terreno movediço, onde alguns podem 
se transfigurar e instaurar certa desordem afeita ao fantástico e tributá-
ria do contraditorial, conforme as vicissitudes do vivido.

Botos que viram homens brancos e vampirizam jovens mulheres; 
filhos de serpentes nascidos de moças que se tornam boiúnas gigantes-
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cas donas de lagos; curupiras satíricos e idossincráticos – ora pretinhos 
ora loirinhos – que fazem os incautos se perderem nas matas quando 
exacerbam na caça; uiaras sensuais e loiras que arrebatam caboclos para 
o encante e os tornam encantados (não se vê corpo, sabe-se lá da alma); 
mapinguaris ciclópicos que revivem o sonho palentológico de encontrar 
fósseis vivos, mas que jamais se reduzem a eles; o negro gigantesco e pe-
ludo denominado de Ataíde que vive nos mangues, cujo falo descomunal 
e o apetite homoerótico é o terror dos caranguejeros bragantinos, mas 
que pode seduzi-los como uma mulher loira exuberante; a matinta perera 
que assovia e voa como pássaro agourento sobre a casa amedrontando os 
viventes; a cobra grande feito navio-luz a singrar medonha as águas dos 
rios e a engolir gente; os objetos voadores não identificados conhecidos 
como chupa-chupa de onde emanam raios luminosos e sanguessugas que 
violam o corpo de pescadores, despertando grande interesse das forças ar-
madas. Todas essas entidades culturais imaginárias povoam medonhas os 
lugares praticados e, em maior ou menor grau vibram no invisível quan-
do rondam humanos, porque imersas na ordem implicada das paisagens 
fantásticas de onde extrevasam ao explicado como epifanias aterradoras.

Na Amazônia, tudo indica, o monstro não é cultura nem natureza; 
não é humano nem não humano; não é bicho nem planta; não é visível 
nem invisível; não é macho nem fêmea; não é branco nem preto; não é 
indígena nem estrangeiro; não é bom nem mal; não é positivo nem ne-
gativo; não é sagrado nem profano: a sua liminaridade e a sua inadequa-
ção classificatória coloca-o como um vetor de relação estranho, insólito 
na sua potência metamórfica de existências tantas da matéria-energia, 
revelando-se um terceiro incluído (LUPASCO, 1972), justamente pela 
reconfiguração das dicotomias em tríades possíveis, onde o eu e o ou-
tro se transfiguram num além de nós, por ser o mysterium a vibrar numa 
paisagem fantástica enquanto pulsações dos espíritos dos lugares, mas 
sempre praticada por coletivos humanos diversos.

Por certo, o repertório de monstruosidades é mais extenso e muito 
mais complexo do que o aqui resenhado, pois emerge no explicado ao 
sabor das especificidades locais – mas é preciso nunca esquecer que elas 
estão associadas ao profundo dinamismo imagético no corpus amazô-
nico, aos vórtices de sua circulação no espaço-tempo –, por isso merece 
o esforço dos pesquisadores sediados ou não na Amazônia em pesqui-
sar tais universos, e a partir daí de permutar informações, no sentido de 
construirmos um saber compartilhado sobre tema tão candente e pro-
missor em termos socioantropológicos. Neste caso, sobre as dimensões 
transculturais e imaginárias do fantástico na Amazônia brasileira, consi-



66

Heloisa Helena Siqueira Correia e Laíssa Pereira de Almeida (Orgs)

derando as multinaturezas que nela vibram fantástica e tensionalmente 
em relação ao devir humano no mundo, ou ainda, enquanto coexistên-
cia de formas sensíveis enraizadas em lugares praticados por coletivos 
multi, inter e transespécies que se reúnem, heteróclitos e confusionais, 
nas potências do monstruoso como expressões imaginárias sincrético-
-mestiças na Amazônia2, mas de qualquer forma sempre plurais nas suas 
figurações paisageiras, na sua concretude aterradora e cotidiana.
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4  AN IMAIS  NÃO HUMANOS NA  L ITERATURA: 
ANALOGIA ,  COMUNIDADE  E  OUTRIDADE

Heloísa Helena Siqueira Correia1

Esta breve reflexão participa dos Estudos Literários, mais especifi-
camente dos estudos literários voltados para a questão animal na litera-
tura. Algo que podemos chamar de zooliteratura, quando referimo-nos à 
presença animal na literatura de um modo geral, e zoopoética, quando os 
animais surgem nos poemas e que, de forma direta ou indireta, relacio-
nam-se com o campo dos Estudos Animais – que recebem influxos dos 
saberes de várias disciplinas e áreas, desde as ciências biológicas até a 
antropologia, a história, a literatura, o direito.

A crescente preocupação de várias áreas do saber com os seres não 
humanos revela o acirramento de uma postura de desconstrução do hu-
manismo, de anti-humanismo e/ou, ainda, de humanismo não metafísi-
co, e, marcadamente, também do antropocentrismo anticartesiano. Cada 
postura, à sua maneira, critica o humanismo e a modernidade. A tarefa 
humanista incessante de distanciamento da natureza, da irracionalidade 
e da animalidade revela como, historicamente, o homem rejeitou e rejei-
ta o que ele pensa que não se lhe assemelha, a vida que pulsa e palpita 
sem que orbite, necessariamente, à sua volta; ou, ainda, a inevitabilidade 
e determinação das forças da natureza, sempre postas como desafios a 
serem superados. O homem se constrói negando seu interior que o faz 
ver-se refletido na fera, se estrutura a partir da ignorância ou da hierar-
quização de toda a vida não humana ligada à sua, e se edifica como um 
ser antinatureza por excelência fazendo com que o domínio, o controle e 
a manipulação da natureza sejam corriqueiros e banais.

Os denominados próprios do homem são frágeis, instáveis e mó-
veis. Supor que só os homens têm (LESTEL, 2011) linguagem, racio-
nalidade, moral, polegar, funeral, ciência, arte, trabalho, ferramenta, 

1 Professora adjunta do Departamento de Línguas Vernáculas e do Mestrado em Estudos Literários da 
Universidade Federal de Rondônia-UNIR. E-mail: heloisahelenah2@hotmail.com



72

Heloisa Helena Siqueira Correia e Laíssa Pereira de Almeida (Orgs)

erotismo, cooperação etc, não enriquece nossa sensação de copartici-
pação no planeta ao lado de animais não humanos. Não explica porque 
deveríamos, como sempre, distanciá-los dos indivíduos e da sociedade, 
e nem ao menos nos autoriza a comê-los sem, ao menos, algum descon-
forto ou inquietação.

O animal que tem comportamento, fisiologia e anatomia próprias, 
tão bem auscultado e examinado pelas ciências biológicas e da saúde, 
de grandes ou diminutas dimensões, nunca deixou de ser, à revelia da 
técnica, um ser com o qual desde sempre o ser humano se relacionou 
individualmente ou em sociedade. Segundo o etólogo Dominique Lestel:

[...] não é mais possível pensar as relações homens/animais 
em termos puramente utilitários ou de poder. Descrevê-las 
em termos de domesticação e selvageria só leva parcialmen-
te em conta o que está em jogo. O animal não habita ape-
nas as casas, os quintais ou os campos do homem: ele povoa 
também seu espírito e sua imaginação, seus medos e suas 
crenças. (LESTEL, 2011, p. 39-40)

No sentido acima, o imaginário, o conhecimento e a sensibilidade 
confluem para a nossa percepção da vida não humana e a convivência 
com a vida não humana participa da construção/invenção de nosso ima-
ginário, conhecimento e sensibilidade. Afora os animais enfocados pela 
ciência moderna e os que comemos, existem aqueles animais que, segun-
do Lévi-Strauss (1989), são “bons para pensar”, o que sugere um pensar 
questionador: eu animais bons para nos questionar, no colocar em ques-
tão. São esses os que procuramos no campo da literatura.

Há determinados instintos e intuições do animal humano que re-
conhecem a sensação de vida recíproca entre o humano e o não humano, 
suspeitam da eloquência inaudível dos não humanos e seus mistérios, 
desconfiam que a existência desses outros pressupõe a existência de 
mundos desconhecidos, sejam visíveis ou invisíveis. Trata-se dos ani-
mais humanos que não foram aprisionados a uma interpretação, que não 
tiveram seu comportamento medido e anotado, que não tiveram sua lin-
guagem decodificada ou traduzida. Trata-se dos animais que, como men-
cionamos acima, provocam em nós a suspeita de que possuem o mistério, 
seja ele qual for.

Em se tratando especificamente dos animais não humanos na lite-
ratura, investigar a representação do não humano em obras literárias é 
prática consolidada entre os estudiosos da área. Estrategicamente vamos 
deixar temporariamente de lado as fábulas, os apólogos e os provérbios. 
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É possível pensar que, o modo como abordamos os animais não huma-
nos, os escrevemos e lemos a partir das obras literárias, depende da vin-
culação da linguagem narrativa ou poética com a questão da “mímesis da 
representação e mímesis da produção”, denominações a que se refere o 
crítico Luis Costa Lima, em Mímeses e modernidade: formas das som-
bras, lançado em 1979. O estudioso explica a diferença conceitual:

[...] toda obra que não tem nem uma relação direta, nem a 
possibilidade de um efeito direto sobre o real, só poderá 
ser recebida como de ordem mimética, seja por represen-
tar um Ser previamente configurado – mímesis da represen-
tação – seja por produzir uma dimensão do Ser – mímesis 
da produção. [...] Convém ainda esclarecer: para que uma 
obra da segunda espécie possa ser acolhida pelo leitor é 
preciso que contenha indicadores do referente que desfaz. 
(LIMA, 2003, p. 182)

O que em outras palavras nos diz que a mímesis pressupõe deter-
minada realidade (do Ser) que pode ser mantida ou desfeita, transcendi-
da ou transfigurada, no trabalho de criação artística. Em se tratando da 
mímesis da produção, a realidade é tornada outra, muito diversa daquela 
que se pressupôs, embora de algum modo aluda a ela pela impossibilida-
de de anulação total do referente.

A breve reflexão que se segue, dedica-se especificamente à presen-
ça animal na literatura, levando em consideração a mímesis da represen-
tação, a mímesis da produção e também as ocorrências que não cabem 
perfeitamente em nenhuma delas. Organiza-se o estudo a seguir em três 
momentos. Primeiramente serão abordadas as ocorrências literárias em 
que as representações dos animais querem estabelecer semelhanças entre 
o animal e o corpo físico, psíquico e moral do humano, suas qualidades, 
talentos e saberes (realidade previamente dada). Nesse caso as referências 
mais comuns são os personagens não humanos que desempenham o pa-
pel de imagens refletidas, projeções ou metáforas do humano. Estamos, 
assim, no domínio da mímesis da representação, tal como Lima a explica.

No segundo momento, serão enfocados os encontros entre animais 
humanos e não humanos, o que se dá principalmente pelo cruzamento 
dos olhares, como bem indica o filósofo Jacques Derrida (2002). Nesse 
tipo de encontro, o animal humano aproxima-se de sua animalidade e 
vive experiências diversas. Faz parte também do segundo momento a 
abordagem das narrativas e dos poemas em que subjetividades não hu-
manas e perspectivas animais particulares são desenhadas. Os dois casos 
são abarcados pela mímesis da representação.
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E, por último, no terceiro momento de nossa reflexão, observare-
mos o animal não humano na literatura quando surge como nossa alte-
ridade mais radical, uma outridade que difere do homem, nada lhe deve, 
possui direitos e usufrui do planeta, assim como o animal humano. Quan-
do o acontecimento da outridade para o animal humano provoca que a 
linguagem também seja um acontecimento, e porque tal acontecimento 
é estético e performativo, estamos em território da mímesis da produção. 
Aqui se diferenciam os tipos de ocorrências. Se o acontecimento animal 
presente na mímesis da produção algumas vezes ultrapassa a fronteira do 
inteligível, então, já não se trata mais da mímesis da produção. Diferente 
do ato performativo que deixa entrever, mesmo que de modo distante, o 
referente, além da fronteira vislumbramos – de relance ao menos– alte-
ridades detentoras de mistérios e ininteligibilidades para o homem. Há 
aí determinada opacidade da linguagem que se manifesta em silêncios e 
transformações, sem explicações, interpretações ou traduções. Ao invés 
da linguagem que produz metamorfoses e inaugura a outridade, estamos 
no reino do silêncio e da opacidade.

1 Analogias

A mímesis da representação é aquela cujo percurso retroativo nos 
leva à Poética de Aristóteles e ao conceito de physis como o já dado, o 
que já tem existência e o que já existe em potência. Ainda em Mímesis 
e modernidade: formas das sombras, Lima explica: “[...] a mímesis (da re-
presentação) supõe algo antes de si a que se amolda, de que é um análogo, 
algo que não é a realidade, mas uma concepção da realidade.” (2003, p. 180).

O fato dessa mímesis amoldar-se a algo preexistente não retira 
totalmente as possibilidades criativas do artista, embora a limite bas-
tante. No pensamento de Aristóteles, o conceito configura-se como 
possuidor de perfeição. Lima assim explica a perfeição suposta pelo 
estagirita: “A physis não abrange apenas o que se patenteia, o que está 
atualizado, mas também o que nas coisas subsiste em estado de potên-
cia.” (LIMA, 1988, p. 288).

Identificamos tal mímesis nos personagens animais das narrativas 
que exercem, ao que parece, papel de representação do ser humano. São 
personagens humanizados e antropomorfizados, tornados racionais, 
engenhosos e muitas vezes portadores de uma moral que o leitor não 
consegue evitar. Em geral, são personagens animais frutos da interpre-
tação humana sobre o animal e os notamos presentes nas literaturas de 
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todos os tempos, inclusive contemporâneas. Nesse sentido, animal hu-
mano e projeção humana do animal não humano se colocam no mesmo 
plano. Os animais exercem o papel de simulacros dos homens aprisio-
nados nas fronteiras do antropocentrismo e do humanismo. Ainda que, 
nesse caso, os personagens sejam não humanos, é dos animais huma-
nos que ainda se trata.

Muitos são os animais que são arrastados pelo processo de hu-
manização. É o exemplo do canguru Barbosa, do conto Teleco, o coe-
lhinho, de Murilo Rubião (2010, p. 52-59). Esse personagem apresenta 
natureza e espaço de vida extremamente problemáticos e insiste em 
tornar-se homem por meio de várias metamorfoses. O burrinho e os 
bois de Guimarães Rosa, o urubu de Mario Plamério e a cachorra Baleia 
de Graciliano Ramos.

O burrinho do conto O Burrinho Pedrês de João Guimarães Rosa 
(2001b), animal dotado de perspicácia e experiência de vida, e os bois do 
conto Conversa de Bois (ROSA, 2015, p. 257-285), no qual se faz uma pro-
longada discussão acerca do humano e do animal e suas consequências, 
demonstram que no texto roseano o ser humano é visto como racional e 
problemático justamente devido à racionalidade. Os bois, por exemplo, 
conversam acerca das razões da infelicidade humana.

Guimarães Rosa coloca na boca dos bois um discurso racional 
e humano, ainda que questionador do modo humano de viver. É nesta 
perspectiva que o boi Rodapião é apresentado como um tipo de “Sócra-
tes” do sertão: “Cada dia boi Rodapião falava uma coisa mais difícil pra 
nós bois. Desse jeito: - Todo boi é bicho. Nós todos somos bois. Então, 
nós todos somos bichos!” (ROSA, 2015, p. 300).

Boi Rodapião põe-se a fazer comentários a seus pares de canga. 
Trata-se de um boi intelectualizado e que usa da argumentação filosófica 
para convencer seus companheiros de trabalho. Cito:

Podemos pensar como o homem e como os bois. Mas é me-
lhor não pensar como o homem... -E porque temos de viver 
perto do homem, temos de trabalhar... Como os homens... 
Por que é que tivemos de aprender a pensar? -É engraça-
do: podemos espiar os homens, os bois outros... -Pior, pior... 
Começamos a olhar o medo...o medo grande e a pressa... O 
medo é uma pressa que vem de todos os lados, uma pressa 
sem caminho... É ruim ser boi de carro. É ruim viver perto 
dos homens... As coisas ruins são do homem: tristeza, fome, 
calor -tudo pensado é pior... (ROSA, 2015, p. 263)
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Que o leitor não se engane: um boi humanizado, mas crítico do hu-
manismo, ainda é um boi humanizado. Provoca curiosidade, simpatia e 
admiração do leitor a partir da colocação crítica das qualidades humanas 
no animal não humano.

Outro escritor mineiro, Mário Palmério, na obra Vila dos Confins, 
também oferece ao leitor personagens animais que pensam, raciocinam 
e tomam decisões como os humanos. É o caso do urubu, por exemplo. 
No romance de Palmério, o leitor pode perceber facilmente que as qua-
lidades dos animais são, de certa forma, metáforas ou representações 
das qualidades dos seres humanos. A inteligência, a esperteza e o senso 
de estratégia representados pelo urubu revelam-se, nos seres humanos, 
como habilidades, supostamente, de sua natureza.

A ocasião que se destaca gira em torno do personagem urubu, com 
hábitos singulares que surpreendem. O leitor percebe que o autor deixa 
explícitas as qualidades humanas da ave: perspicácia e inteligência, mui-
to bem usadas pelo animal para a defesa de seu modo de vida. Leiamos 
trecho de Vila dos Confins:

Não há bicho mais velhaco do que o urubu roceiro, morador 
em zona de criação, mal-acostumado pelo daninho vício de 
comer umbigo de bezerro recém-parido. Lá está o peste, de 
plantão. Refestelando que só ele, no galho alto do pé de an-
gico esquecido no meio do pasto. Passa homem, passa mu-
lher e menino, passa boi, cavaleiro passa. A gente dobra o 
corpo, deita mão em pedra. O urubu raciocina; mede o mal-
-inclinado do passante, calcula o tamanho e o peso da pedra, 
adivinha até onde pode chegar aquele meio quilo de malda-
de. Pensa, pensa e repensa ligeiro, e continua pousado do 
mesmíssimo jeito. [...] O fazendeiro busca em casa a fogo-
-central e volta ao pasto, disposto a acabar com a maldita as-
sombração. Do alto do pau, o urubu pombeia a providência. 
E, quando o enjerizado aponta na porteira do curral, longe 
ainda, mas de espingarda na mão, o urubu galeia as juntas 
das pernas engomadas de piche, estica as asas de picumã, e 
demuda de pouso. (PALMÉRIO, 1997, p. 185-187)

A perspicácia do urubu (sua capacidade de cálculo da distância 
da pedra e do ângulo em que é atirada) escancara a figuração do uru-
bu como um personagem conhecedor de matemática e de física, pelo 
menos. E se levanta voo antes que a bala lhe acerte é por estratégia de 
sobrevivência bem calculada.

Graciliano Ramos, por sua vez, em Vidas Secas, dedica toda uma 
sequência de páginas à cadela Baleia (RAMOS, 2001. p. 85-91), que acaba 
por tornar-se figura marcante ao longo da narrativa. Ao passo que Fabia-
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no, Sinhá Vitória, o menino mais velho e o menino mais novo vivem um 
processo de desumanização, o que inclui o empobrecimento da lingua-
gem e do sonho, a cachorra Baleia é humanizada. Percebe-se facilmente, 
no romance, os sentimentos e o raciocínio de Baleia. E não à toa, ela é 
protagonista do momento mais dramático do romance, quando Fabiano 
precisa matá-la.

Até aqui está claro que, inúmeras vezes, o texto literário é possui-
dor de uma concepção humana da realidade e depositário de uma re-
presentação predominantemente antropocêntrica e humanista. Afinal, 
são inúmeras as narrativas em que 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. Na medida em que faz com que 
o animal se assemelhe a ele mesmo, o homem se conforta na sensação de 
que estaria domesticando esse outro que lhe é desconhecido.

Se os animais representam o homem, seus estados de espírito, sua 
coragem, seus subterfúgios, sua ferocidade e irracionalidade, ao mesmo 
tempo são instrumentos para a confirmação do homem em sua humani-
dade por meio da exclusão. O humanismo, na medida em que fortalece 
a fronteira entre o humano e o animal, ameaça a possibilidade de algo 
visceral e comum entre coabitantes do mesmo planeta.

2 Comunidades

No interior do território da mímesis da representação, nos depa-
ramos com ocasiões de encontros de animais humanos e não humanos. 
Situações que se efetivam no olhar, no toque, na troca, e podem provocar 
reações como a aprendizagem, a estupefação, o silêncio e o grito huma-
nos. Maria Esther Maciel, acerca de Derrida, explica:

Derrida apresenta duas situações de nosso saber sobre os 
animais: a que o toma como objeto, uma coisa que é vista 
mas não vê (cisão abissal entre humanidade e animalidade 
justificada pela ideia de Logos) e a outra é a de troca de olha-
res com ele (com a recusa do conhecimento exclusivamente 
racional), apreende os outros pelos sentidos e pelo coração. 
(MACIEL, 2011, p. 88)

Em primeiro plano, a sensibilidade: os sentidos e o coração. En-
tretanto, a troca de olhares mencionada acima é atitude frequente em 
nossa vida social? Um passar de olhos sobre as notícias do dia basta para 
reconhecermos que os olhares de humanos e não humanos não se en-
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contram, a não ser em raros momentos; que os animais ainda são as coi-
sas dos homens, objetos manipulados, destruídos, descartados, embora 
também se possa perceber que a convivência entre os animais humanos 
e não-humanos e o cuidado que se lhe dedica tem aumentado em muitos 
países nos últimos anos.

O que se percebe na atualidade, segundo Florencia Garramuño 
(2011) e Domique Lestel (2011), respectivamente, é a “descrição de uma 
região comum e compartilhada” por animais humanos e não humanos, e 
o aparecimento de “comunidades híbridas” em que compartilham “sen-
tidos e interesses”. Segundo Garramuño, vários textos contemporâneos:

[...] aproximam o humano e o animal até o grau mais alto 
da intimidade possível, colocando-os, em certos momentos, 
em um mesmo nível de protagonismo e fazendo da distinção 
entre um e outro uma espécie de dobra em mutação cons-
tante, na qual a lógica do múltiplo escapa tanto da seme-
lhança quanto da analogia, para se situar na descrição de 
uma região comum e compartilhada entre o animal e o hu-
mano. (GARRAMUÑO, 2011, p. 105)

Essa região comum, conquistada histórica e lentamente, testemu-
nha a existência de fortes encontros, significativos se o que se pensa é a 
dinâmica da intimidade e o direito ao protagonismo. Nossa relação com 
o outro está em mudança constante, por isso, em algum momento da 
pulsação do mundo, são possíveis os encontros tão raros, interespécies.

Dominique Lestel, ao refletir sobre as fronteiras entre os seres, 
afirma: “[...] as fronteiras do homem e do animal, do vegetal e do animal, 
assim como as do artefato e do animal, permanecem intrinsicamente 
problemáticas em todas as culturas e em particular na cultura ociden-
tal.” (LESTEL, 2011, p. 24). Segundo o etólogo, da mesma maneira que os 
humanos formam comunidades múltiplas, homens e animais teceram ao 
longo dos séculos uma diversidade surpreendente de comunidades mis-
tas, interespecíficas (2011, p. 37). Associações que se baseiam em inte-
resses recíprocos e trocas mútuas – constituindo as comunidades híbri-
das (2011, p. 37). Ainda segundo o estudioso, nossas tradições narrativas 
estão cheias de “relações privilegiadas” entre homens e animais que se 
revestem de “intensidades surpreendentes.” (LESTEL, 2011, p. 44). Inten-
sidades pela experiência comum, pelo medo comum, pela vida comum, 
pelo mistério comum...

Intensidade surpreendente se percebe no romance A paixão se-
gundo GH, mais especificamente no encontro da personagem narradora 
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e personagem barata, em suas palavras: “Era isso – era isso então. É que 
eu olhava a barata viva e nela descobria a identidade de minha vida mais 
profunda. Em derrocada difícil, abriam-se dentro de mim passagens du-
ras e estreitas” (LISPECTOR, 1998, p. 57). É conhecido o processo de 
epifanias contíguas da personagem narradora ao longo do romance. E 
o ponto alto estaria na descoberta de que a massa branca da barata é 
também a massa da vida, essa que está em todos nós, que há em tudo que 
existe. Também o encontro, no conto O búfalo (2009, p. 126-135), da per-
sonagem com o animal, resultado de uma procura da personagem pelo 
ódio ao longo do jardim zoológico, é intenso: “Lá estavam o búfalo e a 
mulher, frente a frente. Ela não olhou a cara, nem a boca, nem os cornos. 
Olhou seus olhos. E os olhos do búfalo, os olhos olharam seus olhos. E 
uma palidez tão funda foi trocada que a mulher se entorpeceu dormen-
te.” (LISPECTOR, 2009, p. 135). O ódio que, desesperadamente procura 
no jardim zoológico, leva a personagem ao encontro insuspeitado com 
um ódio calmo. Ainda nas palavras do narrador: “O búfalo calmo. Len-
tamente a mulher meneava a cabeça, espantada com o ódio com que o 
búfalo, tranquilo de ódio, a olhava.” (LISPECTOR, 2009, p. 135).

O filósofo Jacques Derrida comenta sobre os escritores que, diver-
samente dos que foram aqui retomados, veem o animal, sim, mas pas-
sam por alto o fato de serem vistos também. Trata-se de uma situação 
anterior à configuração de uma ou várias perspectivas. Ele se refere aos 
escritores que veem e os que não veem (ou não querem ver). Retomando 
suas considerações lemos:

Haveria, em primeiro lugar, os textos assinados por pessoas 
que sem dúvida viram, observaram, analisaram, refletiram o 
animal mas nunca se viram vistas pelo animal; jamais cruza-
ram o olhar de um animal pousado sobre elas (para não dizer 
sobre sua nudez); mas mesmo que se tenham visto vistas, um 
dia, furtivamente, pelo animal, estas absolutamente não o 
levaram em consideração (temática, teórica, filosoficamen-
te). (DERRIDA, 2002, p. 32)

Assim encontra-se uma das explicações possíveis sobre a raridade 
da presença animal na literatura ao modo da reciprocidade do olhar e da 
ocasião do encontro. O animal tomado como um outro pleno, um outro 
que suscita o esforço da aproximação pelo escritor que com ele anseia 
ter intimidade e conhecimento e adota o caminho da invenção poético-
-literária. Esta, pode suscitar no leitor sensações inusitadas. Pensemos 
no caso em que os animais são portadores de subjetividades próprias, e, 
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em segundo, naqueles cuja presença é enigmática, porque o eu lírico ou 
o narrador não chegam a forjar uma subjetividade para o animal, antes o 
preservam de qualquer interpretação.

Quando subjetividades não humanas são delineadas pelos escri-
tores que concedem a elas perspectivas particulares, o homem divide o 
palco com os animais não humanos que surgem como donos de subjeti-
vidades ímpares. O ponto de vista centralizado no humano é desestabili-
zado e com ele concorrem as subjetividades animais. Percebe-se que esse 
caso é um desafio enorme ao inventor de sentidos nas escrituras, narrar 
ou poetizar a partir de um ponto de vista que não é o seu. Maciel comenta 
a atitude de escritores que colocam a si mesmos a tarefa de:

[...] entrar na pele deles {dos animais não humanos}, imagi-
nar o que diriam se tivessem o domínio da linguagem huma-
na, encarar uma subjetividade possível (ainda que inventa-
da) desses outros, (e) conjecturar sobre seus saberes acerca 
do mundo e da humanidade. (MACIEL, 2011, p. 95)

Desse modo, subjetividades não humanas são desenhadas com ati-
tudes, valores, afetos e papeis implicados. Subjetividades animais com-
plexas e agudas são libertadas e ganham autonomia e poder no texto es-
crito. E ao inventar subjetividades não humanas, possivelmente o poeta e 
o narrador entram em contato com sua aprisionada animalidade.

Derrida atribui força criativa maior à poesia. Cito: “[...] o pensa-
mento do animal, se pensamento houver, cabe à poesia, eis aí uma tese, e 
é disso que a filosofia, por essência, teve de se privar. É a diferença entre 
um saber filosófico e um pensamento poético.” (2002, p. 22).

Ainda que o trabalho da poesia consiga sugerir matizes, escalas, vi-
vências e posturas do animal não humano, a inacessibilidade ao ser ani-
mal é flagrante. Os escritores que desenham subjetividades não humanas 
estão a demonstrar seu pensamento sobre a subjetividade, mas não o 
pensamento animal propriamente dito. Um exemplo temos no poema 
Um boi vê os Homens, de Carlos Drummond de Andrade (2007), em que 
o eu-lírico se refere ao humano de modo peculiar a partir de um ponto 
de vista que só pode ser mesmo o de um boi (mesmo que forjadamente). 
Vejamos um trecho:

[...]
Toda a expressão deles mora nos olhos - e perde-se
a um simples baixar de cílios, a uma sombra.
Nada nos pelos, nos extremos de inconcebível fragilidade,
e como neles há pouca montanha,
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e que secura e que reentrâncias e que
impossibilidade de se organizarem em formas calmas,
permanentes e necessárias. Têm, talvez,
certa graça melancólica (um minuto) e com isto se fazem
perdoar a agitação incômoda e o translúcido
vazio interior que os torna tão pobres e carecidos
de emitir sons absurdos e agônicos: desejo, amor, ciúme
(que sabemos nós?), sons que se despedaçam e tombam 
no campo
(ANDRADE, 2007, p. 252)

É o boi, então, que vê os humanos como frágeis, caóticos, melancó-
licos e portadores de “vazio interior”. Também é o boi que conclui men-
cionando a dificuldade em ruminar essa verdade sobre os homens que o 
poema revela. O que faz com que o leitor suspeite que o eu-lírico estaria 
fazendo uma alusão aos homens que, angustiadamente, convivem com a 
dor dos outros seres, no mais das vezes infringida pelos mesmos homens.

3 Outridades

Ao iniciarmos o terceiro momento, tenhamos em mente que, para 
a alteridade, a outridade, a diferença dos personagens não humanos pos-
sa se manter de alguma forma em textos escritos com a linguagem hu-
mana, precisamos voltar a pensar na mímesis e em nossa primeira relação 
com a physis.

Analisando criações intensas no campo da literatura, Lima propõe 
o que chama “reconsideração da mímesis” ou mímesis da produção. Da 
mímesis antiga, o crítico enfatiza sua relação com a physis, mais com a 
natureza que produz as formas do que propriamente com a natureza que 
se encontra nas formas produzidas. E sobre a mencionada reconsidera-
ção da mímesis, encontramos a seguinte reflexão do crítico, extraída da 
obra Mímesis: desafio ao pensamento:

Pareceu-nos que para levar a cabo a revisão da mímesis, se 
tornava urgente efetuar a revisão do que chamamos teoria 
solar do sujeito. Em vez de simplesmente rejeitá-la, pare-
ceu-nos viável, a partir do próprio pensamento moderno, 
propor uma outra teoria do sujeito: a do sujeito fraturado. 
(2014, p. 306)
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Retirado o poder do sujeito central e unitário, que comanda e con-
trola suas representações, pensa-se na representação-efeito provocada 
não por uma referência ou cena anterior, mas pela expressão da cena em 
alguém. Na mímesis da produção, a apresentação da cena se faz pela mais 
flagrante transgressão do horizonte de expectativas do receptor.

Em livro anterior, de 1979, mencionado anteriormente, em que já 
se debruçava sobre o mesmo problema, Lima explicara:

[...] a mímesis (da representação) supõe algo antes de si a que 
se amolda, de que é um análogo, algo que não é a realidade, 
mas uma concepção da realidade. [...]. Quando em etapa pos-
terior, com Mallarmé, a mímesis parte da destruição daquele 
substrato, radicaliza seu trabalho no sentido de despojar-
-se ao máximo dos valores sociais e da maneira como eles 
enfocam a realidade e, por fim, desta própria realidade, já 
não poderemos falar numa mímesis da representação. E isso 
equivale a dizer que o ato mimético já não pode ser inter-
pretado como o correlato a uma visão anteriormente esta-
belecida da realidade. (...) Para que o produto que não segue 
os parâmetros de uma mímesis da representação- que não 
se apoia ou apenas minimamente em algum dado externo- 
possa despertar uma significação é preciso que o receptor 
aprenda seu significado pela análise de sua produção [...]. 
(2003, p. 180-181).

Se a diferença participa da produção das formas, há, no entanto, 
subordinação da diferença à semelhança. Historicamente a semelhan-
ça dominou a diferença, por certo, mas não a eliminou de uma vez por 
todas. E a ordem do semelhante não conseguiu acorrentar o receptor, 
figura indispensável para a reconsideração da mímesis. Nas palavras do 
crítico, “A mímesis não tem, pois, um modelo mas traz em si um outro que 
a alimenta, com que dialoga, que aparece como o resto que se mantém 
sob o arabesco da diferença, que o motiva, se não o orienta” (2014, p. 47). 
A reflexão de Lima dirige-se para a abordagem de uma mímesis que guar-
da relação de mão dupla com a realidade; isto é, representa, recebe algo 
da realidade e ao mesmo tempo, ao apresentar o efeito em alguém, mo-
difica o modo como vemos a realidade. Desse modo, parte da realidade e, 
modificando-a, volta a ela, agora outra realidade.

Afora o aparato teórico elucidativo do crítico, a ficção é chamada 
por ele a compor o quadro: ele identifica a mímesis da produção no conto 
Meu tio o Iauaretê, de Guimarães Rosa (2001a, p. 191-235). Não é difícil 
perceber, no conto, a virada animal, o salto animal e da linguagem. O 
conto apresenta a diferença, ao mesmo tempo que a produz, ao torcer a 
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linguagem e tensioná-la de modo a realizar a metamorfose do narrador 
em onça. A linguagem prepara a transformação do homem em onça du-
rante todo o conto, em que o narrador usa o jaguanhenhém, linguagem 
das onças. Haroldo de Campos (1992, p. 60) identifica essa linguagem 
como uma mistura de português, tupinismos (vocábulos nhengatus), in-
terjeições, onomatopéias e expletivos. A perspectiva animal interfere no 
relato e revela como o narrador-personagem se transforma em onça e ao 
final é morto pelo outro personagem, o vaqueiro, animal humano.

Assim, a mímesis da produção que atua de modo poético ou narra-
tivo pode sugerir olhares insuspeitados, enriquecimento de realidades e 
seres. Ela possibilita, sim, um modo de criar pela escrita, de fazer com 
que o outro, o animal, usufrua de seu lugar em relação aos animais hu-
manos e ao planeta. O personagem Beró do conto de Rosa é, ao mesmo 
tempo, a onça que possui linguagem própria, capaz de impulsionar a me-
tamorfose do personagem. A linguagem é tensionada de tal modo que 
acaba por compartilhar da metamorfose que impulsiona.

De outro modo operam os acontecimentos animais que ultrapas-
sam linhas fronteiriças da inteligibilidade e permitem ao leitor rápidos 
vislumbres do que é irredutível ao humano. Aqui a linguagem é outra, 
opaca, ora se transforma em silêncio, ora é lacunar, dá saltos que fazem 
suspeitar algo mais que não é dito.

Em A asa e a serpente, de Vicente Cecim (1988. p. 11-57), por 
exemplo, os pássaros, independentes da história, se lançam em voos que 
descendem até o chão transformando-se em terra (1988, p. 26, 41), en-
quanto o protagonista, o sargento Nazareno, volta da morte e se acomoda 
na praça. Por que fazem isso? São aves diferentes e portadoras de mis-
tério que se intensifica na medida em que não há um padrão para suas 
aparições e não são dominadas fisicamente pelos personagens ou pela 
linguagem humana.

Algo parecido ocorre em Os animais da terra, do mesmo escritor, 
em que é possível notar o mistério que cerca a atitude do animal que es-
preita a personagem Caminá pela fresta na parede da casa (1988, p. 67). 
O narrador faz o mesmo que o animal, e, ainda que sempre se encontrem 
fisicamente nesse momento narrativo, não há como interpretar, não dia-
logam, não vivem uma relação de espelhamento. Além das fronteiras, 
eles não se encontram.

É possível afirmar que os três momentos da presença animal na li-
teratura, que brevemente tratamos, mantêm a relação viva entre animais 
humanos e não humanos, havendo encontro explícito ou não. Vale lem-
brar novamente das palavras de Maciel, quando a pesquisadora anuncia 
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o paradoxo segundo o qual, ao mesmo tempo que as fronteiras (2011, p. 
85) entre animais e humanos amparam-se nas diferenças distintivas e 
evidentes entre eles, tais fronteiras não podem mais ser mantidas, “[...] 
visto que os humanos precisam se reconhecer animais para se tornar hu-
manos.” (MACIEL, 2011, p. 87).

Na mesma direção, o ensaísta Jair Ferreira dos Santos, no livro 
Breve, o pós-humano, recomenda ao homo sapiens: “[...] considerar com 
carinho essa possibilidade radical –a de se pensar enquanto animal, rein-
vocar a sua própria animalidade, aceitando-se como espécie entre ou-
tras.” (SANTOS, 2003, p. 28). Trata-se de momento, portanto, em que o 
homem é chamado a se pensar como animal e sobre suas relações com 
outros animais.

Ao lembrarmos dos casos das sanguessugas e dos escaravelhos que 
foram processados na Idade Média (FERRY, 2009, p. 18), percebemos que 
os deveres estão ao lado dos animais humanos cuja posição de sujeito de 
direitos é bastante acentuada. O animal humano tem agora que olhar de 
frente para os direitos animais, se olhará de modo franco ou não envol-
ve a questão de assumir-se também animal e esse é um dos aspectos da 
questão para outro momento e lugar. Como bem menciona Santos, é che-
gado o tempo do homem assumir sua animalidade, sob pena de perder o 
que, no animal humano, é seu ideal de humanidade.
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5  M Á S  A L L Á  D E L  A N I M A L / H U M A N O . 
M U T O P O É T I C A  Y  F I C C I Ó N  C I E N T Í F I C A  E N 

L A  L I T E R AT U R A  D E L  U R U G U AY
Marcelo Damonte1

La metáfora que involucra a “la letra animal” forma parte de una 
doble gestualidad, visible en las narrativas uruguayas que abordará este 
escrito, desde una experiencia “mutopoética”; es decir, desde la ontología 
híbrida del muto2 o ser metamórfico que rechaza la supremacía discursi-
va, política y literaria de “lo humano”, y también desde el enmudecimien-
to (mutus) del hombre que quiebra la hegemonía de la letra como capital 
humano. Este movimiento intenta ilustrar cómo, además de proponer 
una discusión en torno al dualismo animal/humano, es posible rescatar 
una ontología (la animal) de los vicios que el colonialismo, poscolonia-
lismo y el humanismo impusieron en torno al ser animal, a la hora de 
justificar una prevalencia como especie, para nuestro caso en el contexto 
de la literatura. En esa dirección, la presencia de esta tematización en las 
obras de la literatura uruguaya constituye una deriva (e incluso una suer-
te de genealogía) narrativa asociada a la mutopoética y a la letra animal, 
con lazos hacia la ficción científica.

1 Magister en Ciencias Humanas por Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad 
de la República. Docente de Literatura por el Centro Formación en Educación-ANEP, Montevideo. Director  y co-
editor de la publicación Revista Tenso/Diagonal. Ha publicado artículos académicos en actas académicas, revistas 
web y en formato papel, así como también en libros especializados. Ha publicado cuentos en revistas y dos novelas 
en formato papel (Bosque de aliens, 2014, Díaz Grey Editores y Bifrost, 2017, Irrupciones). En la actualidad 
coordina el Grupo de Estudios “Narrativas de lo mutante” (GENM), forma parte del grupo de Investigación 
sobre Literatura del norte de México (Santiago de Chile) y del Grupo de Pesquisa em Estudos Literários, do(a) 
Universidade Federal de Rondônia; es investigador del Centro de Estudios sobre el Imaginario Social (CEI).

2 Vale la pena comentar la aparición anterior de la específica nomenclatura “muto” en el libro The Hunger 
Games de Suzanne Collins (2008), donde se habla de mutaciones animales genéticamente alteradas para su 
uso como armas inteligentes e instrumentos de tortura, y asimismo, en la película Godzilla (2014), donde son 
denominados así por sus características gigantescas y monstruosas y por sus siglas en inglés (MUTO; Massive 
Unidentified Terrestrial Organism).
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Los estudios sobre zooliteratura de María Esther Maciel resultan 
un buen punto de partida para pensar este lugar “del medio” que es la 
mutopoética, desde la perspectiva de reconocer en la esencialidad del 
individuo metamórfico o mutante a un ser compuesto por partes igua-
les del naufragio animal y humano simultáneamente, en tanto conce-
siones y apropiaciones que derivan hacia la constitución de un nuevo 
sujeto ontológico, habitante de un espacio o intervalo de transformaci-
ón. Dice Maciel:

[…] deslocada para fora do humano, ela (a parte animal) foi 
confinada aos territorios do mal, da violência, da luxúria e 
da loucura, sob a designaçâo da bestialidade. Para os adep-
tos dessa demonizaçâo, a parte animal, uma vez manifesta, 
despojaría o homem da sua humanidade, conduzindo-o ao 
grau zero de sua própria natureza. (2011, p. 86)3 

Existen variados ejemplos en la historia de la literatura de persona-
jes mutantes o híbridos; seres forjados en bestiarios literarios antiguos, 
medievales latinos y griegos, como en Las metamorfosis de Ovidio y El 
asno de oro de Lucio Apuleyo, las salamandras de Karel Kapek (1936), el 
gato parlanchín de Natsume Soseki (1905), a los que se le suma la expe-
riencia cucarachesca kafkiana, o personajes metamórficos como el cerdo 
de Marie Darrieusecq en Marranadas (1997), o los simios “pro” que Will 
Self patentiza en Grandes simios (1997), entre otros muchos ejemplos de 
índole monstruosa, como los que componen el imaginario que más tarde 
recuperan Borges y compañía.

Precedidos por semejante bibliografía universal, los personajes 
mutantes o metamórficos que son presentados en las obras de los uru-
guayos, así como aquellas ontologías que funcionan como artefactos que 
lapidan la esencia humana, sea desde “lo animal” como desde otro dis-
curso de las especies, si bien no constituyen una imaginería universal-
mente original, a nivel local sí se hallarían asociados a una suerte de 
“corriente” uruguaya original, cuya poética no es rigurosamente zoológi-
ca ni antropológica, ni participa exactamente de una postura zoocrítica, 
sino que configura un posicionamiento desde la intersección, desde una 
experiencia que podría denominarse “mutopoética”4; en primer lugar, 

3 De nuestra traducción: “[…] Desalojada fuera de lo humano, ella (la parte animal) fue confinada a los 
territorios del mal, de la violencia, la lujuria y la locura, bajo el designio de bestialidad. Para los adeptos a esa 
demonización, la parte animal, una vez manifiesta, despojaría al hombre de su humanidad, conduciéndolo al grado 
cero de su propia naturaleza” (MACIEL, 2011, p. 86).

4 Poética es tomada en el sentido que involucra a lo mimético y el “conocer para hacer” aristotélico.
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por su deriva etimológica latina de muto (cambio, mudanza), considerada 
bajo la experiencia de la criatura o “creatura”, la cosa creada,  manu-
facturada o, mejor dicho, graficada por la literatura, una expresión del 
personaje, sujeto u organismo resultante de una mutación en su material 
genético, que deviene de otro preexistente, del cruce entre especies, gé-
neros o familias; en segundo lugar, por la mediación etimológica latina 
que proviene de mutus (mudo), la que evidencia una experiencia de la 
mudez de lo humano, asociada al sino de lo inhumano.

Esta impronta de inestabilidad y vacilación es pasible de ser leída 
en los ensayos de Maciel cuando habla de fronterías y trasvasamientos 
que obligan a pensar en territorios y corporalidades más allá del binomio 
humano/animal del que da aviso la posición que impone al hombre, su 
sentir y comprensión como eje central del pensamiento, y eje de designa-
ciones y nombramientos para con el resto de las especies. En ese sentido: 

Ao priorizar a troca de olhares no ato de apreensâo da al-
teridade animal, o filósofo nâo apenas defende uma apro-
ximaçâo corporal, sensível, entre a espécie humana e as 
demais, como também confere a cada animal (aquí no sin-
gular particular) o estatuto do que chamamos de sujeito. 
[…] o encontro/ identificaçâo com o animal aponta para um 
movimiento que nâo é necesariamente o da imitaçâo, o da 
alegoría ou o da transformaçâo física do humano em ani-
mal no humano, mas um trespassamento mesmo de fron-
teiras, que abre o humano para formas híbridas de existen-
cia. (MACIEL, 2011, p. 89-93)5

El lexema “muto” antes conceptualizado, dialoga con la propuesta 
de Maciel y funcionaría (como ya se dijo) como apócope de mutación y 
de mudez, accionando a favor de la disolución de los personajes huma-
nos en seres y experiencias híbridas, mutantes, ontologías fronterizas. 
Así, emergiendo entre las nociones de lo insólito, lo fantástico y –como 
veremos más adelante– la ficción científica asociadas al mundo de lo hí-
brido o lo mutante, al universo de frontera de los seres metamorfoseados 
(animales-humanos) y sus producciones, esta experiencia mutopoética 
de la alteridad y de la mudez del hombre aparece tensionando la idea 
monolítica del privilegio humano sobre el discurso, sobre el lenguaje, 

5 De nuestra traducción: Al priorizar el intercambio de miradas en el acto de aprehensión de la alteridad 
animal, el filósofo no solamente defiende una aproximación corporal, sensible, entre la especie humana y las demás, 
sino que también confiere a cada animal (aquí en su singularidad particular) el estatuto de lo que llamamos sujeto. 
[…] el encuentro/ identificación con el animal apunta a un movimiento que no es necesariamente de imitación, o de 
alegoría o el de la transformación física del humano en animal, sino más bien un trasvasamiento de las fronteras, lo 
que abre lo humano a otras formas híbridas de existencia.
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sobre la literatura, desde unos personajes “otros” que metaforizan un 
territorio inestable (aunque no necesariamente incómodo), una geografía 
de lo escindido.

Refuerza este paradigma de conceptualizaciones y reflexiones teó-
ricas que gira en torno a la discusión animal/humano hoy en día el espe-
cialista Bernardo Subercaseaux et al. (2014), cuando en su libro El mun-
do de los perros y la literatura comentan estos posicionamientos y su 
presencia actual en las aproximaciones teórico-discursivas de filósofos 
como Derrida y Agamben, entre otros:

[…] se evidencia la urgencia por superar la posición que 
entiende al animal como aquello básicamente carente. La 
ausencia de inteligencia, de alma, de razón, de palabra, 
serían, según el pensamiento humanista tradicional, las 
causas de la inferioridad del animal y de sus limitaciones 
respecto a lo humano […]. En este sentido, una de las vio-
lencias mayores que el ser humano ha cometido sería “la 
trasposición de esta falta, su definición como ser carente 
en pos de una falsa construcción del hombre como ser no 
carente”6. (MONTES, 2014, p. 220)

En un sentido emparentado a este planteamiento de Subercaseaux, 
en el que el “ser animal” carece o no logra constituir entidad de impor-
tancia, o sea, una subalternidad intrínseca al animal en torno a su rela-
ción de sometimiento con respecto al ser humano, que lo vuelve objeto a 
dominar y subsumir, opina Gabriel Giorgi:

En el contexto de tradiciones culturales en América Latina 
que habían hecho del animal un revés y otro absoluto de lo 
humano; tradiciones en las que las imágenes de la vida ani-
mal trazaban el confín móvil de donde provenían el salvaje, 
el bárbaro y el indisciplinado, y donde lo animal nombraba 
un fondo amenazante de los cuerpos que las frágiles civili-
dades de la región apenas podían —cuando podían — con-
tener tradiciones, en fin, que habían asociado al animal con 
la falla constitutiva (cultural, racial, histórica) que atravesa-
ba las naciones poscoloniales y que demarcaba el perímetro 
de su pobre civilización… (2014, p. 11)

Más adelante, Giorgi arriesga una crítica interesante con respecto 
a ese eje vacilante que obliga a responsos de ambos bandos, animal y 
humano, cuando dice que la cultura supo inscribir la vida animal y la am-

6 Julieta Yelin, Kafka y el ocaso de la metáfora animal. Notas sobre la voz narradora en investigaciones de un 
perro, Anclajes, vol. 15, n.1, Argentina, Santa Rosa, 2012.
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bivalencia entre humano/animal “para pensar los modos en que nuestras 
sociedades trazan distinciones entre vidas a proteger y vidas a abandonar, 
que es el eje fundamental de la biopolítica” (GIORGI, 2014, p. 15).

La abducción, la separación del eje biológico establecido por la 
ciencia y la descriptiva canónica, comienza a formar parte del pensa-
miento del medio que atañe a las ontologías mutantes, a esos seres o 
personajes literarios que conforman narrativas específicas y moderan 
nuestro centro de interés. En ese punto, la mutopoética como acción 
desencadenante de la ficción científica7 constituye una zona de gruesas 
arterias dentro del corazón territorial de esa “narrativa de lo mutante”, 
así desde la perspectiva de la fantasía como con relación a territorialida-
des de índole distópica, aberraciones biológicas, umbrales monstruosos 
y ontologías poshumanas, vinculadas a la ficción científica, como he ele-
gido llamar a la ciencia ficción.

Entre la amplia familia de definiciones y conceptualizaciones que 
propone la crítica en torno al concepto de Ficción Científica, teórica y 
lingüísticamente más adecuado, como intentaré demostrar en el trans-
curso de este trabajo– me interesa rescatar el “aliento” inspirador ca-
nónico que implica a la bibliografía occidental, entre ellos el de Aldous 
Huxley: Literature and Science (1963) y Kingsley Amis: New Maps Of 
Hell. A Survey Of Science Fiction (1966), la discusión que con respecto 
a la cientificidad y la impronta tecnológica brindan los textos de Jean 
Gattégno: La Science-fiction (1971), Wylie Sypher: Literature and Tech-
nology. The Alien Vision (1968) y Yuli Kagartlitski: ¿Qué es la ciencia-
-ficción? (1974), y el debate-actualización que en este siglo aportan Fre-
deric Jameson: Archaeologies of the Future: The Desire Called Utopia 
and Other Science Fictions (2005), Darko Suvin con Metamorphoses of 
Science Fiction (1979) y Fernando Ángel Moreno: Teoría de la Literatu-
ra de Ciencia Ficción: Poética y Retórica de lo Prospectivo (2010).

Más allá de algunos rumbos derivados que la propuesta ficcional 
científica ha tomado a partir de la impronta que en la actualidad semeja 
adueñarse de buena parte de los espacios de discusión que antaño mo-
nopolizara la ficción científica, por ejemplo los ámbitos teóricos del pos 
y transhumanismo, considero de orden expresar desde un principio un 
acercamiento personal al punto, en cuanto al término “ficción científica” 
antes mencionado. Desde ese lugar discursivo, que naturalmente admi-
te interpelaciones, incorporaciones y adhesiones, propongo a la ficción 

7 Al castellano, del original en inglés Science Fiction, término propuesto por Hugo Gernsback (1926). 
“Científico” como calificativo de “ficción” (relato de corte imaginativo narrativo).
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científica en tanto invención-innovación imaginativa, narrativa, literaria 
mediante y a través de la cual un organismo biológico y/o el cronotopo 
que lo aloja registra/n alteraciones, desplazamientos, desvíos o cambios 
de estado/estadio, en términos científicos o tecno-científicos.

Al discurso artístico de índole procesal creativa (poiesis) que pro-
blematiza ideológica, filosófica, ontológicamente la narrativa textual 
que lo comprende, indagando en nuestra conciencia literaria crítica so-
bre los mundos u organismos que cambian y se transforman, conforman-
do alteridades a propósito de universos o entidades cognoscibles llamaré 
“mutopoética”, como ya adelanté. Contiene este discurso un trasfondo 
estilístico que cumple con los tópicos de la transformación y de la mudez 
en tanto muto (expresión de un personaje, sujeto, territorio u organismo 
ficcional que experimenta una mutación de carácter, un entrecruzamien-
to, un desvío que atañe a dos entidades u ontologías demediadas que 
pugnan por recuperar, por retornar a su constitución monolítica, una) y 
mutus (experiencia de la mudez de un cuerpo o territorio orgánica, me-
tafórica y simbólicamente constituido, asociado a una individualidad 
subyacente “otra” que lo hace “callar”, en tanto lo eclipsa parcialmente, 
al tiempo que lo obliga a estar presente “ahí detrás”, enfatizando el bor-
ramiento, la pérdida o difuminación de su territorialidad). Transformaci-
ón, asimismo, que puede afectar al hombre y a su cronotopo8, al univer-
so, mundo, territorio o geografía que aloja. Poética del cambio que bajo 
alguno de sus formatos asociados forma parte del universo narrativo de 
la ficción científica; o sea, dicho con afán pol(is)émico: la ciencia que 
escribe la literatura.

Es posible observar como dialogan con la mutopoética y, por lo 
tanto, con algunos aspectos de la ficción científica mencionada ante-
riormente, ciertas intervenciones literarias de narradores uruguayos, ali-
mentando diversamente el espectro de interpretaciones, irrupciones y 
lapidaciones que con relación a lo animal/humano plantea la literatura. 
Un ejemplo que en realidad, por el período histórico en que acontece, 
constituye m un antecedente es, en primer lugar, el de Los Cantos de 
Maldoror (1868) del conde de Lautréamont (Isidore Ducasse, Montevi-

8 Según Bajtín, el cronotopo es la conexión esencial de relaciones temporales y espaciales asimiladas 
artísticamente en la literatura. Carácter indisoluble del espacio y el tiempo (tiempo como cuarta dimensión del 
espacio). “En el cronotopo artístico literario tiene lugar la unión de los elementos espaciales y temporales en 
un todo inteligible y concreto. El tiempo se condensa aquí, se comprime, se convierte en visible desde el punto 
artístico; y el espacio, a su vez, se intensifica, penetra en el movimiento del tiempo, del argumento, de la historia. 
Los elementos de tiempo se revelan en el espacio, y el espacio es entendido y medido a través del tiempo. 
La intersección de las series y uniones de esos elementos constituye la característica del cronotopo artístico” 
(BAJTÍN, 1991, p. 237-238).
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deo, 1846). Si bien la injerencia del discurso que explicitan Los Cantos 
apunta más que nada al ámbito metamórfico, y en ese sentido al suplicio 
o desenraizamiento del hombre como ontología dominadora o hegemó-
nica, lo cual equivale a decir que juega con el concepto de mutopoética 
que apareciera párrafos atrás, en tanto mudez y transformación de lo 
hombre y posterior deriva hacia otro lugar, esta sirve como ejercicio de 
reconocimiento de lapidación de lo humano y luego de “ida” hacia otra 
esencia que va “más allá” o “más acá” de lo humano. Es desde ese lugar 
que funda la mirada mutopoética que puede vislumbrarse cierto matiz de 
ficción científica, biológica, en este antecedente primordial que son los 
cantos de Ducasse.

La unión entre la idea de mutopoética y su relación con la ficción 
científica que ya se adelantara, tiene lugar en lo que he dado en sugerir 
como espacio y momento de intercambio. En ese sentido, la metamorfo-
sis es el instante mismo de la mutación, ese “momento” en que se da el 
intercambio de materiales –y digo material en todos los sentidos posi-
bles: físico, intelectual y espiritual–, asociado a un período de tiempo de-
terminado y flexible, el intervalo que dura la fase mutante, constituyendo 
lo que he dado en llamar “el instante de (im)perfección” y “de desvío”, 
un lapso de tiempo que involucra a un cuerpo que habita un lugar, una 
zona física, espiritual e intelectual que resulta a todas luces incómoda al 
afán que rige a la sumisión de minoridades subyacentes a partir de he-
gemonías de pulsión dominante. Una (im)perfección que es perfecta en 
sí misma cuando responde a un relacionamiento estrecho con el estadio 
mutante, y por lo tanto imperfecta con respecto a pensar en una entidad 
homogénea, unitaria, no híbrida ni otra cosa. Dos objetos se unen en 
ese instante de (imperfección). Ambos quieren involucrarse y resistirse al 
mismo tiempo, buscan la sumisión simultáneamente a la independencia. 
De cualquier manera, resulta evidente que de ese instante de (im)perfec-
ción brota una ontología nueva, (im)perfecta.

Este intervalo, este instante de imperfección o de desvío que invo-
lucra al organismo mutante, hace de la diferencia y la semejanza proce-
sos de identificación equivalentes y complementarios, dado que durante 
el intercambio metamórfico de materiales entre individuos, las subje-
tividades de cualquier índole dan lugar a una cosa nueva, y a una “in-
dividualización de lo heterogéneo”, acción que se registra en la medida 
en que un cuerpo, tras sufrir un proceso de cambio, transformativo, de 
hibridación o mutación, conforma una entidad nueva, un individuo que 
temporal y espacialmente ha cambiado de fase, un nuevo sujeto, hecho 
de materiales de procedencia diversa, constituido por partes iguales de 
salvataje y de naufragio.



94

Heloisa Helena Siqueira Correia e Laíssa Pereira de Almeida (Orgs)

Esta nueva ontología con información y posibilidades de acción re-
novadas, abiertas, ampliadas, conformada por materiales de intercambio 
que pulsan a partir de la interacción de fuerzas dextrógiras (centrífugas, 
de expansión) y devógiras (centrípetas, de centralización o concentraci-
ón), está implicada o involucrada en un cuerpo vacilante, cuya conciencia 
también oscila en términos de subjetividades en tensión, protagonizan-
do el acontecer metamórfico en tanto modalidad (im)perfecta. Meta-
morfosis operativa, la que lee la mutopoética, que se asocia con ideas y 
conceptos tales como la hibridez, el mestizaje ideológico y cultural, la 
animalidad, la humanidad, la pérdida, reconstitución y resignificación 
de la relación animal-humano-otro. Procedimiento y hermeneútica que 
liga lo mutante y su poética con las temáticas de la frontera, los bordes, 
lo ficcional y lo real, cuestiones todas que refieren, definitivamente, a la 
ficción científica como experiencia literaria y discursiva de un acaecer 
post-utópico, en el sentido del traspaso, trasvaloración, trascendencia 
del momento utópico por el que pugnan las entidades involucradas en el 
proceso metamórfico, es decir un estadio inestable, vacilante, que ocupa 
un lugar en movimiento, que va más allá del deseo y la imago utópica.

Asimismo, en tanto actividad de constitución simbionte9, la mu-
topoética describe un estado de cosas en el que los sujetos se atraen, 
se repelen, se unen y se separan, tal vez en pos de una atomización, tal 
vez en interacción simple, en un espacio determinado, sin futuro pre-
decible. No obstante, parece interesante destacar que, si hay un sitial 
que ha quedado atrás, ese es el de la utopía, trasgredido, atravesado y 
de algún modo sorteado, luego de su inmersión en la relación conflic-
tiva que establece el instante de imperfección o desvío, que es el de la 
fase mutante, que se dirige a un momento nuevo, pasado, presente o 
futuro, o todos al mismo tiempo, forjado por silencios (ruidos blancos) 
y apariciones (y desapariciones); laberinto monstruoso a partir de cuya 
intervención un mundo desaparece para dejar el lugar a otra cosa, situ-
ada en otro lugar, en una zona del espacio tiempo en el que el hombre 
está solo, otra vez, con su manzana.

Así, y a modo de ejemplo, sucede cuando el personaje de Maldo-
ror se hermana con lo vampiresco, con el piojo que más adelante va a 
aparecer en los propios Cantos, y con la especie de los “chupasangre”, 
entremezclándose no solamente, a nivel narrativo, las ontologías animal 
y humana, sino también el discurso humano y la biología animal. Esta 
calidad “discursiva” de lo humano y expositora de “lo animal” desde el 

9 El término simbiosis aplica a la interacción biológica, a la relación estrecha y persistente entre organismos de 
diferentes especies. Los sujetos involucrados en esta comunión se denominan simbiontes.
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personaje muto se hace evidente cuando Maldoror habla desde el lugar 
del animal y calla el humano: “El hermano de la sanguijuela caminaba 
con lentos pasos por el bosque. Se detiene varias veces, abriendo la boca 
para hablar. Pero cada vez que lo intenta se le hace un nudo en la gargan-
ta y no deja pasar el abortado esfuerzo” (LAUTRÉAMONT, 2001, p. 119).

El hombre no puede hablar. Lautréamont impone una zona, un ter-
ritorio, donde “brota” el animal “a conservar” y se da el aniquilamiento 
o distanciamiento del hombre “a abandonar” que propone Giorgi (2014). 
¿Deshumanizado el hombre; humanizado el animal? Quizá ninguna de 
las dos. Tal vez apología del metamorfoseado. Basta con leerlo a Maldo-
ror (ese personaje metamórfico, que se hibrida constantemente con “lo 
tiburón”, “lo sanguijuela”, “lo puerco” y más) cuando nos revela que: “La 
metamorfosis jamás fue, a mi modo de ver, más que el alto y magnánimo 
fragor de una felicidad perfecta que yo aguardaba desde hacía tiempo. 
¡Por fin había llegado el día en que me había convertido en cerdo!” (LAU-
TRÉAMONT, 2001, p. 238). En el cerdo que habla lautreamontiano está 
presente ese “hozar” o hurgar en la unión y la diferencia, ese alimentar la 
mezcla, el lugar de conflicto, el sitio de la tensión, metáfora insistente e 
inclaudicable de un lugar común entre dos mundos que cotidianamente 
se aceptan separados, pero que aquí cohabitan en un mismo lugar o ter-
ritorio, como palimpsestos de sombras.

Como dice Subercaseaux:

En vez de una animalidad habría que pensar en una multi-
plicidad de animalidades y en vez de un límite que separa 
para siempre lo humano de lo animal, en una multiplicidad 
dinámica de líneas divisorias que están siempre en constan-
te tensión y flujo. (2014, p. 221)

De esto, particularmente, se trata el “devenir animal” del que ha-
blan Deleuze y Guattari en Mil Mesetas (1994), cuando refieren a este 
devenir, no como una correspondencia de relaciones, sino como una 
fase alternativa que ni imita, ni es ni identifica, presuponiéndose un 
giro de la identidad hacia la multiplicidad y el desmantelamiento de la 
oposición humano/animal.

No parece difícil entrever la aparición de una “letra animal” a 
partir de la irrupción sobresaliente de este último en la experiencia del 
muto, desde más allá del dualismo hombre/animal, al mismo tiempo que 
acontece la lapidación del hombre, su aniquilamiento, ejemplificado 
en su mudez o su desplazamiento. Como comenta Giorgio Agamben: 
“La aniquilación definitiva del hombre en sentido propio debe implicar 
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también, no obstante, de manera necesaria la desaparición del lenguaje 
humano…” (2010, p. 20). Es en este último sentido que actúa la segunda 
vertiente (mutus, mudez del hombre) de la mutopoética, con el desplaza-
miento o apartamiento del hombre. Se abandona el lenguaje humano y, 
con un gesto mayor, queda sobreexpuesta la letra animal desprendida, la 
“turgencia” de la animalidad.

Así, en Los cantos de Maldoror, el ataque al hombre como cen-
tralidad, el énfasis hiperbólico hacia formas no humanas, monstruosas, 
inhumanas, tiene lugar con el acontecer de las repetidas metamorfosis 
en las que incurre el personaje de Maldoror. En ellas, lo humano se ve 
dilatado, diferido de manera constante, situándose siempre un paso más 
allá, en el sentido de que en cada metamorfosis el hombre se aleja, para 
dar paso a una ontología que al mismo tiempo que lo busca, reniega de él. 
Otro de los ejemplos es uno que ya fue aludido, y es el del canto cuarto, 
en el que el hombre y lo vegetal y mineral no se diferencian: “Es un hom-
bre o una piedra o un árbol el que se dispone a iniciar el cuarto canto” 
(LAUTRÉAMONT, 2001, p. 215). De ese tipo de heterogeneidad habla 
Víctor Bravo cuando plantea lo monstruoso, como “la violenta manifes-
tación de lo heterogéneo y lo incongruente, como lo indefinido que se 
expresa en fragmento y desgarramiento, en desfiguración y exceso, en 
desproporción y abyección. Es lo que acecha sin tregua, desde el afuera, 
al orden delimitado de la existencia” (BRAVO, 2006, p. 30). Un hombre 
que no es piedra ni árbol ni hombre, o lo es todo al mismo tiempo, es 
un monstruo. Porque el hombre de Lautréamont, un ser repugnante que 
apenas si está constituido de partes carcomidas, chancros y miserable 
resto, es materia inerme, dispuesta para el sacrificio en nombre de otra 
cosa, de esa deflagración que lo desune, y dispone para formar parte de 
la ontología animal. La destrucción e imposibilidad de lo humano está 
clara en el mismísimo canto cuarto, hasta cuando la devoración del falo 
evidencia lo que se viene diciendo, lo imposible a partir de la castración, 
en el reino de la podredumbre:

Estoy sucio. Los piojos me roen. Los lechones, cuando me 
miran, vomitan. Las costras y las escaras de la lepra han des-
camado mi piel, cubierta de pus amarillento. No conozco el 
agua de los ríos, ni el rocío de las nubes, en mi nuca, como 
en un estercolero, crece una enorme seta de umbelíferos pe-
dúnculos. Sentado en un mueble informe, no he movido mis 
miembros desde hace cuatro siglos. Mis pies han echado raí-
ces en el suelo y componen, hasta mi vientre, una especie de 
vivaz vegetación, llena de innobles parásitos, que no deriva 
todavía de la planta pero que ha dejado de ser carne. […] Una 
maligna víbora devoró mi verga y ha tomado su lugar: la muy 
infame me ha hecho eunuco. (LAUTRÉAMONT, 2001, p. 229)
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El monstruo de los cantos es el hombre, que se deshace en pedazos, 
que se hace añicos psicológicos, listo para allegarse a otra figuración o 
fisonomía, que no es la del hombre, y probablemente tenga como com-
ponente una letra animal. Como no duda en insistir Bravo (2006, p. 31): 

A esto une lo monstruoso la desfiguración de lo corporal, 
la manifestación de sus profundidades, órganos y excrecen-
cias, que crean una, infinitas representaciones que transgre-
den alguna ley, que atentan contra un horizonte de presupo-
siciones, y que no cesan de perturbar al yo.

Para el caso de Horacio Quiroga, por otra parte, la metamorfosis, 
el “desprendimiento de lo humano” e irrupción del animal provocan una 
serie de cuestionamientos que son esgrimidos desde la “voz” del animal 
que abandona su “otro” humano, sometiéndolo a la mudez (mutus), como 
se interpreta desde la segunda perspectiva que constituye la mutopoéti-
ca. De este modo, en el cuento “Juan Darién”, la voz del tigre habla sobre 
los tigres y sobre los hombres: “— Hermanos: yo viví doce años entre los 
hombres, como un hombre mismo. Y yo soy un tigre. Tal vez pueda con 
mi proceder borrar más tarde esta mancha. Hermanos: esta noche rompo 
el último lazo que me liga al pasado.” (QUIROGA, 1930, p. 186). Y más 
adelante, en el mismo cuento: “— Aquí no hay nadie que se llame Juan 
Darién. No conozco a Juan Darién. Este es un nombre de hombre, y aquí 
todos somos tigres” (1930, p. 187).

Podría mencionarse el hecho de que en la realidad de las socieda-
des, hoy día, y en muchos aspectos, la humanidad no se diferencia de-
masiado de su anterioridad animal; el hombre no es dueño de su propio 
destino, comportándose muchas veces como majada obediente, grupo 
indistinto (la metáfora de las ovejas es desde algún punto de vista con-
tradictoria, aunque útil para la comparación), desde que viene siendo so-
metido a deseos, manipulaciones y recreaciones exteriores10, escenarios 
y  comportamientos rituales, “pastoreados” desde la exterioridad por in-
tereses ajenos a su plenitud ontológica. En un sentido diferente, aunque 
asociado, Mabel Moraña propone, desde la mirada biopolítica foucaul-
tiana –y aludiendo a Bajtín– que:

10 La sociedad espectacular que ejemplificara Débord, en la cual el hombre es mediado y sustituido en su vida 
social por el ojo de la cámara y la exhibición involuntaria regida por la “mano” de las grandes empresas de medios.
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El tema del monstruo se inscribe como ideologema en el 
que se concentran los significados de desviación, resisten-
cia, transgresión, extranjería, anomalía, etc., es decir, todas 
las referencias que aluden a las posibles amenazas al orden 
normativo y a la salud de la comunidad. Desde la perspec-
tiva biopolítica, lo monstruoso nombra el momento de má-
xima vulnerabilidad de lo social, aquel en el cual se mate-
rializa una alternativa de enfermedad, ruptura, contagio, 
disrupción, caos o corrupción del cuerpo social por acción 
de otro cuerpo amenazante que subvierte y disloca los es-
pacios sociales. Sin embargo, como se verá, lo monstruoso 
también pasa a constituir una constelación positiva si de 
tal subversión se rescata la idea de la mostración y el anun-
cio de la posibilidad de transgredir las prácticas del poder 
dominante y de crear nuevos espacios sociales y políticos. 
(MORAÑA, 2017, p. 255)

A este respecto, el tigre Juan Darién, que antes era hombre, pero 
que como tigre afecta a la seguridad del entorno social, en tanto peligro-
sa felinidad depredadora, constituye en sí mismo ese margen de trans-
gresión del que habla Moraña, en tanto elemento desestabilizador, pe-
ligroso, amenazante hacia la seguridad. Lo más feroz es la anomalía del 
personaje híbrido, del ser mutante que no solo contrasta con el ideal de 
normalización del que desde siempre ha gozado el ente humano, sino 
que además “habla”, usurpa el lugar de poder para tomar la voz del hom-
bre y autoerigirse en apartado ontológico significativo, cuya acción en la 
narración proyecta, además de una unidad discursiva, una movilidad del 
centro hacia la periferia, hacia la letra animal.

Otro de los temas interesantes es el que se suscita a partir del tras-
vasamiento territorial, en el que el monstruo ocupa o cruza el umbral 
humano geofísico para mostrarse, o accionar desde allí en torno a un re-
lato que lo hace visible, primordial, protagonista. El espacio que se viola, 
que se transgrede, es el territorio humano, cercado, vigilado, adornado 
y construido a partir de la hegemonía del hombre. Ese mapa, esa carto-
grafía de la realidad, no acontece de ser vejada en el decurso habitual 
de la vida cotidiana, pero sí tiene lugar en la narrativa, y en la narrativa 
de Quiroga, y particularmente en este cuento: “Juan Darién”, el perso-
naje protagónico, ese niño salvaje, ese tigre-niño, provoca la situación 
de marginalidad y de ruptura con la condición “normal”, al imponer su 
presencia de monstruo heterogéneo en la calma socialización del ideal 
homogéneo  que privatiza la figura y el reino humano. Así, la voz humana 
en peligro sugiere cortar de raíz la amenaza:
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Es preciso matar a Juan Darién. Es una fiera del bosque, 
posiblemente un tigre. Debemos matarlo, porque, si no, él, 
tarde o temprano, nos matará a todos. Hasta ahora su mal-
dad de fiera no ha despertado; pero explotará un día u otro, y 
entonces nos devorará a todos, puesto que le permitimos vi-
vir con nosotros. Debemos, pues, matarlo. La dificultad está 
en que no podemos hacerlo mientras tenga forma humana, 
porque no podremos probar ante todos que es un tigre. Pa-
rece un hombre, y con los hombres hay que proceder con 
cuidado. (QUIROGA, 1930, p. 178)

La unión entre la idea de mutopoética y su relación con la ficción 
científica acontece con la metamorfosis, en el momento de la mutación y 
del “instante de (im)perfección”, ese lapso de tiempo que involucra a un 
cuerpo que habita un lugar, una zona física, espiritual e intelectual que 
resulta a todas luces incómoda a la hegemonía de pulsión dominante. 
Allí está presente Juan Darién, a partir de ese instante de (im)perfección 
en que brota una ontología nueva, (im)perfecta, atroz para el hombre que 
lo rodea: “Porque había conservado de su forma recién perdida tres co-
sas: el recuerdo vivo del pasado, la habilidad de sus manos, que manejaba 
como un hombre, y el lenguaje. Pero en el resto, absolutamente en todo, 
era una fiera, que no se distinguía en lo más mínimo de los otros tigres.” 
(QUIROGA, 1930, p.185).

El nuevo ser, una suerte de monstruo sin condición peyorativa, con 
información y posibilidades de acción abiertas, ampliadas, conformada 
por materiales de intercambio, está implicado en un cuerpo cuya con-
ciencia también oscila en términos de subjetividades en tensión, prota-
gonizando el acontecer metamórfico en tanto modalidad (im)perfecta. 
Procedimiento que liga lo mutante y su poética con la ciencia ficción 
como experiencia literaria y discursiva de un acaecer post-utópico, en el 
sentido del traspaso, trasvaloración, trascendencia del momento utópico 
por el que pugnan las entidades involucradas en el proceso de metamor-
fosis; laberinto monstruoso a partir de cuya intervención un mundo de-
saparece para dejar el lugar a otra cosa.

En muchas de las composiciones uruguayas el personaje animal/
humano se muestra sólido y adaptado a su bisectriz, y contrariamente 
a toda una tradición que gira en torno a la monstruosidad de los seres 
híbridos, mutantes, metamórficos, parece reivindicar la maravilla de la 
mezcla, las bondades de la infertilidad y la impronta positiva de la im-
posibilidad de la prosecución de lo humano. Esto último es pasible de 
leerse en Tarik Carson da Silva (RIVERA, 1946), donde los ejemplos de la 
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aniquilación, infertilidad, humillación del “ser” humano están a la orden 
del día. En ese sentido, la experiencia mutopoética de Carson se inclina, 
más que nada, exacerbada un tanto o ampliada con respecto a Quiroga y a 
Lautréamont, en torno al “abandono” de la humanidad (GIORGI, 2014) en 
tanto enmudecimiento, perversión del lenguaje, asimilación del persona-
je al sino animal, y emparentada su obra, sobre todo con la ficción cien-
tífica planteada párrafos atrás. Como sucede en el cuento La epidemia:

Pero los gruñidos y la forma de tomar agua y de comer eran 
realmente acciones de un cerdo. Sus pies andaban dentro de 
unas hermosas botas de cuero de avestruz; pero la bota era 
alargada, como si el actor caminara en puntas de pie, o tuvie-
ra la famosa pata de cabra maligna (CARSON, 1986, p. 105)

No parece casual que el primer libro de Carson, del año 1973, se 
denomine El hombre olvidado. En este se dicen cosas que hablan de 
esa experiencia mutante del hombre degradado hasta el “unicelularis-
mo” ameboide.

Más hacia la sierra, en varias grutas, se encontraron uno a 
uno los rebeldes metamorfoseados en gigantescas amibas 
de tres o cuatro metros. Estaban adheridos a las paredes, 
respiraban contrayendo sus enormes aletas transparentes y 
en su interior había piedras, tierra negra, hierros retorcidos, 
oxidados y aún no disueltos (CARSON, 1973, p. 22)

Está suficientemente claro: es el hombre el que se olvida, se aban-
dona. Esta aniquilación del género del hombre se hace presente en es-
trategias que implican, asimismo, una hostilidad radical hacia cualquier 
clase de intento de perdurabilidad del humano. De este modo, temas no 
tan secundarios como el de la sarna humana, la prostitución, el idiotismo, 
el bestialismo, la homosexualidad, la castración, la infertilidad, el herma-
froditismo, el canibalismo y el genocidio acreditan esa masacre. Lo no 
humano como imago del mal y la abyección perversa están a la orden a la 
hora de señalar la mezquina condición del hombre: “Amar preciosamente 
a todos los sapos, víboras, lagartos y otras especies de animales inmundos, 
desear un macho cabrío ardientemente, acariciarlo amorosamente, y em-
parejarse y unirse a él horrible e impúdicamente” (87). Como dice Giorgi: 
“El animal ilumina un territorio clave para pensar esas distribuciones y 
esas contraposiciones (animal/humano) en la medida en que condensa la 
vida eliminable o sacrificable…” (2014, p. 16). Y, más adelante: “[…] no es 
difícil observar una regla persistente: la de la extenuación de la naturaleza 
como referencia del animal en la cultura…” (2014, p. 31).
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Se vuelve así al tema que participara de la discusión con respecto 
a la obra de Lautréamont y de Quiroga, el tema de la imposibilidad de 
lo humano, de la actividad simbionte animal-humana, caracterizada por 
la interacción, conformada por materiales de intercambio que pulsan a 
partir de la interacción de fuerzas dextrógiras (centrífugas, de expansión) 
y devógiras (centrípetas, de centralización o concentración), implicadas 
o involucradas en un cuerpo vacilante, cuya conciencia también oscila 
en términos de subjetividades en tensión, protagonizando el acontecer 
metamórfico en tanto situación (im)perfecta. Metamorfosis operativa, la 
que lee la mutopoética, que se asocia con ideas y conceptos tales como la 
hibridez, el mestizaje ideológico y cultural, la animalidad, la humanidad, 
la pérdida, reconstitución y resignificación de la relación animal-huma-
no-otro. De ese modo, la mutopoética describe un estado de cosas en el 
que los sujetos se atraen, se repelen, se unen y se separan, tal vez en pos 
de una atomización, en un espacio determinado, sin futuro predecible. 
Esa heterogeneidad es el monstruo, el muto, el organismo que va más 
allá de todo, de una unidad, de una ontología radicada. Es importante 
destacar que, si hay un sitial que ha quedado atrás, ese es el de la utopía, 
trasgredido, atravesado y de algún modo sorteado, luego de su inmersi-
ón en la relación conflictiva que establece el instante de imperfección o 
desvío, que es el de la, fase mutante, que se dirige a un momento nuevo, 
pasado, presente o futuro, o todos al mismo tiempo, forjado por silencios 
(ruidos blancos) y apariciones (y desapariciones), idas y venidas.

En la literatura brasileña, por ejemplo, se suscita el tema del len-
guaje en torno a la animalidad, y por consecuencia la presencia de ese 
monstruo híbrido que se ha apropiado de la lengua consuetudinaria del 
hombre. Este trasiego o abandono de la lengua del hombre, por ejemplo, 
puede leerse en Macunaíma (1928) de Mario de Andrade: “Ya en la niñez 
hizo cosas que requeteasustaban. En primera se pasó seis años sin decir 
ni pío. Si lo sonsacaban a hablar, exclamaba: —Ay! Qué flojera!...” (AN-
DRADE, 1979, p. 3). O cuando se asocia la lengua a una escritura irreco-
nocible: “Volteó la cara pal rincón y empezó a decir garabatos” (70). En 
ese sentido, el del distanciamiento con la lengua del hombre (mutopoéti-
ca en su vertiente de mudez humana), comenta Giorgi (2014, p.74-75) que:

La ficción de la rebelión animal en “Meu tío…”11  […] captura 
nuevas continuidades entre lenguaje y sonido, entre pala-
bra articulada y grito, ruido, opacidad sonora en la lengua, 
esto es la inestabilidad entre palabra y voz. […] El texto de 

11 Meu tio o iaguaretê (1961).
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Guimarães Rosa es legendario justamente porque trabaja 
no solo la minorización del portugués a partir de su me-
zcla con el tupí-guaraní, sino porque además interrumpe 
esa mezcla lingüística con onomatopeyas animales, rugidos, 
respiraciones, aullidos de jaguar, que son los modos en que 
el animal se inscribe (irrumpe12) en la lengua… 

Emparentado con estos temas, Paolo Virno (2013), en su libro 
Cuando el verbo se hace carnedice del ser humano:

Ni los dientes, ni las manos, ni los pies, y ni siquiera el ce-
rebro han alcanzado en él el alto grado de perfección de los 
dientes del mamut, las manos y los pies del caballo, el cere-
bro de algunas aves, de modo que él ha permanecido capaz 
de todas las acciones posibles. La carencia de instintos es-
pecializados, signo distintivo del Homo sapiens, se deduce en 
primer lugar de la facultad del lenguaje. Sobre este punto ha 
insistido Herder (1770, p. 46, 58): “Que el hombre, en cuanto 
a fuerza y seguridad de sus instintos, sea muy inferior a los 
animales; que, al contrario, no posea aquellos que nosotros, 
refiriéndonos a tantas especies animales, llamamos actitu-
des e instintos innatos, es un hecho concreto. […] El hombre, 
¿qué lenguaje posee instintivamente, tal como todos los ani-
males, en su interior y en conformidad con la propia especie, 
posee uno propio? La respuesta es neta: ninguno. […] Aparte 
de los mecanismos de su mecanismo sensitivo, el recién na-
cido es mudo”. Potencialidad, por consiguiente, no especiali-
zación. […] La neotenia explica la inestabilidad de nuestra 
especie, y también la necesidad de un aprendizaje ininter-
rumpido. A una infancia crónica le corresponde una inadap-
tación crónica, que deberá ser mitigada cada vez mediante 
dispositivos sociales y culturales. (VIRNO, 2013, p. 199-200)

En ese sentido, si tenemos en cuenta estos últimos aportes teóri-
cos, todo hace pensar que el hombre no necesariamente debe ser visto 
como un estadio superior evolutivo, y por el contrario hasta podría ser 
considerado evolutivamente inferior o “en construcción”, con respecto a 
algunas habilidades presentes en los animales, ni siquiera con relación 
exclusiva al tema del lenguaje. Esto lleva a pensar en los estadios meta-
mórficos o mutantes, no solo como experiencias alejadas del sino de uni-
cidad y homogeneidad humanos, sino también en tanto aspectualidades 
de una revalorización del estado animal desde su interacción con partes 
del naufragio humano. A partir de allí, la metamorfosis como espacio de 

12 El apartado es nuestro.
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intercambio, pulsión y estadio de monstruosidad tensa, es un concepto 
a considerar al analizar la obra de los uruguayos, junto a lo fantástico y 
la presencia de la ciencia ficción, material que está en el debe en buena 
parte de la literatura del Uruguay hasta el presente.

Desde esta perspectiva, si hay un simbolismo que se manifiesta re-
currente en la obra del uruguayo Tarik Carson, este es el de la metamor-
fosis, el de la transformación de personajes y ámbitos, problemática que 
siempre, de una forma u otra, afecta de manera significativa el sino de lo 
humano, y que por lo general adscribe a algún tipo de ataque al hombre 
como centro, al tiempo que asume un énfasis hiperbólico hacia formas 
no humanas, monstruosas, ligadas muchas veces al devenir animal o a 
entidades de otros mundos o planos. 

En Una pequeña soledad (CARSON, 1986) parece hallarse la cla-
ve, o la llave, a ese universo mutopoético y de lapidación de lo humano 
que propongo. Los momentos o instancias de imperfección y de desvío 
caracterizan territorios y personajes abstrusos. En esta nouvelle, el per-
sonaje narrador descubre un poder oculto dentro de sí, una especie de 
impulso inexorable que lo lleva al zoológico, a aproximarse a las jaulas 
de los animales para quitarles algo, al parecer la calma, con la conse-
cuente agitación por parte de ellos: “Sin duda, mi cuerpo debía arrastrar 
un áurea, o un poder, que afectaba a los animales y extraía de ellos algo 
que me hacía bien” (CARSON, 1986, p. 62). A partir de allí, el organismo 
humano comienza a mudar su esencialidad hacia el lado animal, aleján-
dose de ese sentir perturbador humano: “Aprendí que estaba liberado 
de la parte realmente mala de algunos hombres, y que este era una don 
extraordinario” (p. 64).

Más adelante, el narrador confirma esta aversión a la especie hu-
mana cuando dice: “Sentí igualmente un tremendo e inexplicable amor a 
la humanidad, pero solo fue un efímero instante de autoengaño y, cuando 
quise fijarlo dentro de mí, como si yo fuera una película sensible para 
lo bueno, desapareció como una estrella fugaz a la que uno no alcanza a 
pedirle algo” (p. 82). Una aversión de tenor algo ambiguo, aunque igual-
mente cuestionadora de la humanidad tiene lugar con la sentencia que 
describe “el aburrimiento y la encarnación de la desilusión en un ser hu-
mano que merecería estar en otro mundo para ser feliz” (p. 91). Esto tiene 
que ver con cierta espacialidad, con una territorialidad, con esos mun-
dos circundantes de los que habla Jacob Von Uexküll (2016). en su libro 
Andanzas por los mundos circundantes de los animales y los hombres. 
En el prólogo a este libro de Uexküll, Juan Manuel Heredia (2016, p. 28) 
resalta de la obra del autor:
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[…] firme reivindicación de los mundos circundantes que 
pueblan la naturaleza frente a esas “restringidas expresio-
nes”, como diría el Cuchi Leguizamón, según las cuales 
los animales estarían sometidos a la pobreza por la multi-
plicidad de sus mundos. Los mundos circundantes de los 
animales son idóneos, dirá Uexküll, su supuesta pobreza en 
realidad, “garantiza certeza en el obrar, y la certeza es más 
importante que la riqueza”

En la novela Ganadores (1991), Tarik Carson describe una geogra-
fía distópica, “con nubes brillantes y de polvo blanco de radiación, mu-
jeres artificiales que hacen olvidar y acortan el camino hacia la muerte” 
(1991, p.18), experimentos biológicos, sexo entre máquinas, y una visión 
acerca de que “el futuro está en otra especie” (p.27), con seres mutantes 
de “cuerpos húmedos”, que parecen “reinas termitas en gestación” (p. 
33), o esos “cuerpos más grandes, dobles o triples, blandos, pegajosos, 
moviéndose espasmódicamente” (p. 34), que chillan, “con excrecencias, 
orejas, ojos, dedos, de más o de menos donde sea” (p. 53). La descripción 
de la aniquilación humana es clara, la narrativa de T.C. insiste en lapidar 
la idea del hombre, del ser humano, y posicionarse en un lugar “desespe-
ciado”, que ve en los organismos ciborgs o simbiontes, en el monstruo, el 
evento poshumano.

Otras creaciones narrativas que proyecta la obra de T.C. eviden-
cian signos de ficción científica asociada a organismos y territoriali-
dades mutantes. En el cuento El vacío perfecto (1987), por ejemplo, 
acontece la paulatina deshumanización de algunos personajes huma-
nos, que primero van mutando su nombre a iniciales, descomponiéndo-
se, lapidando lo humano hasta su animalización definitiva: “Quizás la 
náusea se hará insoportable al oler mi tremenda nariz el olor de la piel 
humana” (1987, p. 142).

En otro de los cuentos, La giba (1986), un ser ambiguo (no humano) 
es mordido por una mujer (¿humana?) y, con la certidumbre de que “los 
contactos con humanos me hacen mal” (p.139), nota con dolor y deses-
peración como la giba que tiene bajo la piel, que es “como el cráneo de 
un niñito” (p. 141). La giba es un cráneo humano que crece bajo su piel, 
al que finalmente el personaje (no humano) ahorca, antes de precipitar-
se al mar y suicidarse. La caída del humano está presente en este cuen-
to, al igual que en Los sueños del dragón (1989), en que otro inhumano 
oficia de técnico electrodoméstico de un chino mutante, que tiene un 
pie de cabra y está conectado emocionalmente y sensitivamente por 
una terminal de cableado que tiene en la nuca a un televisor. Esta idea 
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se va a repetir en la trilogía El mecánico que publica la revista Clepsi-
dra entre los años 1984 y 1985.

La ficción científica implicada en la obra de T.C. roza territoriali-
dades biológicamente mutopoéticas, como en el libro El hombre olvida-
do, en el cuento Un sueño viejo y oculto, por ejemplo, en el cual el descu-
brimiento de un gusano (rinnonus) que se alimenta del riñon de los negros 
ser convierte en un poderoso afrodisíaco de gran éxito comercial en los 
laboratorios del mundo; o en el homónimo El hombre olvidado, donde 
el personaje de Fanton Coleman advierte el peligro de su transmutaci-
ón en perro; o en la aniquilación humana del cuento Ogedinrof, en el 
que un sistema organizado de gobierno que manipula la reproducción de 
la especie y practica el canibalismo persigue a las masas disidentes del 
sistema y las rocía con productos químicos, convirtiéndolos en amebas 
gigantes. Asimismo, en el libro El corazón reversible (1986), la famosa 
pata de cabra del cuento Los sueños del dragón vuelve a aparecer en La 
epidemia, junto a la idea de lapidación de lo humano, insistencia en tor-
no a la aniquilación de la especie humana como tal, que se da cita en un 
cuento que se repite: Un sueño viejo y oculto (de El hombre olvidado), o 
se diversifica en los globos de Slater del cuento Percepciones extrañas, 
en el que unos globos nacidos del soplido subacuático de unos persona-
jes raros ahondan o desmantelan las posibilidades humanas, hasta desa-
sirse fríamente de toda humanidad con la aparición de los vampiros casi 
intangibles y bastante quiroguianos de El corazón reversible.

La letra animal participa del mundo humano desde tiempos, inclu-
so, distantes a la escritura occidental. Las imágenes mutantes, metamór-
ficas, halladas en vasijas y papiros egipcios, algunos grabados en piedra, 
replican y conjuran esa convivencia entre el hombre y el animal, y asi-
mismo reivindican la exigua frontera que ambas ontologías comparten. 
Más allá de las metamorfosis corporales que hasta aquí se han aludido, 
hay dos temas que suman a la interacción entre unos y otros: el tópico 
del lenguaje y el del territorio. En Lautréamont y en Quiroga, sobre todo, 
el animal toma posesión de ese “yo” apropiador que según Benveniste y 
Bajtín es el que rige el discurso a la hora de instalar un relato en primera 
persona. Esto se ha mostrado, ya en el cuento Juan Darién, y en las múl-
tiples metamorfosis que se perpetran en el cuerpo de Maldoror, en Los 
Cantos. Esa temática del lenguaje, en torno a la cual se han escrito ríos 
de tinta, podría llevar a pensar en una supremacía o un adelantamiento 
del hombre que, gracias a una supuesta habilidad fonética, se asume for-
jador y dueño absoluto del lenguaje comunicante. La cita que en párrafos 
atrás ilumina Virno, en la cual el asunto de las habilidades y especiali-
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zaciones del hombre con relación a una supremacía sobre el animal re-
sultan discutibles, es pasible de ser unida a la reflexión que María Esther 
Maciel realiza en O animal escrito:

Porém, diante dos estudos etológicos contemporáneos, 
quem garante que os animais estâo impedidos de pensar, 
ainda que de uma forma muito diferente da nossa, e ter uma 
voz que se inscreve na linguagem? Estará, como indaga 
Lestel, a nossa racionalidade suficientemente desenvolvida 
para explicar uma “racionalidade” que lhe é extranha, caso 
esta realmente exista? Emblemática, neste contexto, é a cé-
lebre frase de Wittgenstein: “se o leâo pudesse falar, nós nâo 
o entenderíamos” –variaçâo do dizer de Ovídio, segundo o 
qual, “se o animal falasse, nada diría”. Isso porque, como o 
filósofo sugere, a lógica que nortearía essa fala seria radi-
calmente outra e, certamente, nos despertaria para o conhe-
cimento imediato de nossa própria ignorância. Do que se 
pode depreender que a linguagem nâo é suficiente para res-
ponder a questâo da diferença entre humano e nâo-humano. 
Ao contrário, como afirma Wolfe, “ela mantém a questão 
viva e aberta”. (MACIEL, 2008, p. 73)13

En un sentido colateral, la mutopoética como acción desencade-
nante de la ficción científica constituye el corazón territorial de esa ver-
dadera “narrativa de lo mutante” y de la afición por la devastación del 
paisaje humano y la aniquilación del hombre en sí mismo en la obra de 
Tarik Carson, en tanto, como dice Mª Esther Maciel, desalojada hacia la 
foraneidad de lo humano, la parte animal, confinada hacia los designios 
de la lujuria, la locura, lo bestial, formaría parte de un contorno, territo-
rial, lingüístico y filosófico, que entiende al organismo mutante, meta-
mórfico, como uno que constituye un espacio (im)perfecto, y que, apro-
piándose del yo narrador o de los espacios que lo incluyen en el relato, 
se manifiesta y se suma a la interacción hombre-animal, como una on-
tología otra, que no es ni uno ni otro, y que tiene características propias, 
la del mutante. Esto tiene lectura en la presencia de los tres narradores 

13 Sin embargo, frente a los estudios etológicos contemporáneos, ¿quién garantiza que los animales están 
impedidos de pensar, incluso, de una forma muy diferente a la nuestra, y de tener una voz que se inscriba en 
el lenguaje? ¿Estará, como indaga Lestel, nuestra racionalidad lo suficientemente desarrollada como para explicar 
una “racionalidad” que le es extraña, en el caso de que esta realmente exista? Emblemática, en este contexto, es 
la célebre frase de Wittgenstein: “si el león pudiese hablar, nosotros no lo entenderíamos” –variación del decir de 
Ovidio, según el cual, “si el animal hablase, nada diría”. Eso porque, como el filósofo sugiere, la lógica que impulsaría 
ese habla sería radicalmente otra y, ciertamente, despertaría el reconocimiento inmediato de nuestra propia 
ignorancia. De lo que puede desprenderse que el lenguaje no es razón suficiente para responder a la cuestión de la 
diferencia entre humano y no-humano. Al contrario, como afirma Wolfe, “esto mantiene la cuestión viva y abierta”. 
(73). (La traducción es mía).



107

Amazônias inscritas em letras e beiras

uruguayos, en los que aparece con insistencia ese ámbito metamórfico, 
en el que se desempeñan, accionan y se vuelven contundentes formas 
simbiontes, cuerpos híbridos, psicologías mutantes, que formalizan un 
espacio imperfecto que funciona absolutamente a la perfección para de-
terminar una literatura y una narrativa de lo mutante que por momentos 
transforma, y por otros silencia la hegemonía del caudal humano, para 
dar lugar a la activación de otros “cuerpos”.

A modo de cierre o reflexión final, estas cuestiones sobre lo ani-
mal/humano seguirán siendo debatidas. Quedan asuntos, terminologías, 
conceptos, abstracciones a debatir en torno a este dualismo y las diversas 
variantes en torno a su observancia en la actualidad. Decir que este tra-
bajo tiene como fin plantear cuestiones y preguntas que quedarán en la 
atmósfera para ulteriores revisiones académicas. En ese sentido, la “letra 
animal”, sea su presencia como deriva metamórfica, sea como particular 
y eventual mudez del hombre dentro del dualismo animal/humano, par-
ticipa de una experiencia interpretativa y literaria ligada a lo que aquí se 
ha denominado “mutopoética”, desde la perspectiva que al principio se 
ha dejado esclarecida, como presente de un sujeto de ontología mutante, 
híbrida, que toma el lugar del hombre, del cual se desprende, irrumpien-
do desde el lugar del animal, para adquirir en torno a este nuevo despla-
zamiento a una posición de lectura que promueve la actualización del 
debate académico en torno al tema de la ficción científica y sus relacio-
nes con el sino del hombre en la literatura. Valga agregar que sobre esta 
suerte de “deriva uruguaya”, que hemos acotado y en la que participan 
tres escritores muchas veces olvidados o dejados de lado por la crítica li-
teraria, planea, o es factible reconocer, la idea de una poética singular (ya 
sea como experiencia de lo mutante, como del silencio del hombre) que 
parece propender a un desmantelamiento o desmontaje de lo humano en 
tanto voz única, irrevocable, imperecedera, que asimismo carga consigo 
la lapidación del espacio de sentido y territorio de significaciones del 
hombre, cuya unidad, homogeneidad y separación de lo animal es cues-
tionada por una experiencia de lo heterogéneo, una ontología del escin-
dido (limítrofe), expresión de un sujeto, cuerpo o anatomía de naturaleza 
alternativa o bifronte.



108

Heloisa Helena Siqueira Correia e Laíssa Pereira de Almeida (Orgs)

Referências

AGAMBEN, Giorgio. Lo abierto. El hombre y el animal. Valencia: Pre-
-textos, 2010.

ANDRADE, Mario de. Obra escogida. Caracas: Biblioteca Ayacucho, 
1979.

BRAVO, Víctor. El señor de los tristes y otros ensayos. Caracas: Monte 
Ávila, 2006.

CARSON, Tarik. El corazón reversible. Montevideo: Monte Sexto, 1986.

______. El hombre olvidado. Montevideo: Editorial Géminis, 1973.

_____. El vacío perfecto. Revista Clepsidra. Anuario 1987/1988. Buenos 
Aires: Ediciones Filofalsía, 1987/1988.

______. Ganadores. Santiago, Chile: Editorial Proyección,1991.

DELEUZE, Gilles; GUATTARI, Félix. Mil mesetas. Barcelona:          
Pre-Textos, 1994.

GERNSBACK, H.. Ralph 124 C41+. Boston: The Stratford Company, 1925.

GIORGI, Gabriel. Formas comunes - Animalidad, cultura, biopolítica. 
Buenos Aires: Eterna Cadencia, 2014.

HERDER, J.G. Ensayo sobre el origen del lenguaje. Traducción y notas 
de Pedro Ribas. Madrid: Alfaguara, 1982.

HEREDIA, Juan Manuel. Prólogo en VON UEXKÜLL, Jacob. Andan-
zas por los mundos circundantes de los animales y los hombres. Bue-
nos Aires: Cactus, 2016.

LAUTRÉAMONT. Los cantos de Maldoror. Madrid: Cátedra, 2001.

MACIEL, María Esther. O animal escrito - Um olhar sobre a zoolitera-
tura contemporánea. São Paulo: Lumme, 2008.

______ (Org.). Pensar/escrever o animal - Ensaios de zoopoética e bio-
política. Florianópolis: Editora UFSC, 2011.



109

Amazônias inscritas em letras e beiras

MONTES, Cristián. Patas de perro: entre lo animal y lo humano. In: 
SUBERCASEAUX, Bernardo. El mundo de los perros y la literatura. 
Santiago de Chile: Ediciones Universidad Diego Portales, 2014.

MORAÑA, Mabel. El monstruo como máquina de guerra. Madrid: 
Iberoamericana, 2017.

QUIROGA, Horacio. El desierto. 2. ed. Buenos Aires: Babel, 1930.

SUBERCASEAUX, Bernardo; et al. El mundo de los perros y la litera-
tura. Santiago de Chile: Ediciones Universidad Diego Portales, 2014.

VIRNO, Paolo. Cuando el verbo se hace carne. Lenguaje y naturaleza 
humana. Buenos Aires: Tinta y limón, 2013.

VON UEXKÜLL, Jacob. Andanzas por los mundos circundantes de los 
animales y los hombres. Buenos Aires: Cactus, 2016.





111

6  L A  C A R N E  Y  S U  S I M B Ó L I C A  E N  L A 
E S C R I T U R A  D E  F R AY  B E R N A R D I N O  D E 

S A H A G Ú N :  S A B E R E S  C O R P O R A L E S 
C O L O N I Z A D O S  E N  L A  L I T E R AT U R A 

A M É R I C A  D E S - C I V I L I Z A D A
Miguel Ángel Segundo Guzmán1

1 La simbólica del texto y su horizonte de sentido

La conquista de América es un tema historiográfico que sigue 
produciendo tinta, a casi 500 años, la vena sigue abierta, es parte de la 
historia efectual del continente. En ese choque de culturas se escribieron 
documentos en donde se representaron otras sociedades, otros pueblos 
para el mundo occidental recién salido de la edad media. Las crónicas 
escritas en el siglo xvi son un amplio corpus documental, escrito bajo 
unas condiciones de enunciación muy claras: se escribe sobre lo diferen-
te en su condición sociológica de vencido. En las tradiciones historicis-
tas y antropológicas esas literaturas se han analizado como un hito de 
nonato saber antropológico. Se trabajan sus contenidos sin el contexto 
de su producción: su saber está inserto en la prosa teológica del mundo, 
su finalidad se encuentra en la evangelización de esa diferencia, en su 
exterminio como alteridad. En una nueva mirada hay que desmenuzarlas 
bajo un modelo comparativo: uno que dé cuenta de su novedad, pero en 
el marco de sus tradiciones intelectuales. Que permita pensar cuál es su 
naturaleza, a quién están destinadas, para qué fueron escritas.

Hacer historia implica preguntar constantemente a los documen-
tos: lanzar sobre su escritura nuevas miradas, preguntas verosímiles para 

1 Departamento de Historia de la Universidad de Guanajuato, México.
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el horizonte que se busca comprender. En ese sentido, la pregunta que 
intenta resolver el presente texto es: ¿Qué horizonte del saber sostiene 
el libro sexto de la Historia General de las cosas de la Nueva España? 
Es un texto de Sahagún que versa sobre la retórica, filosofía moral y 
teología de la gente mexicana. Al parecer fue un libro polémico, en su 
prólogo sentencia:

En este libro se verá muy claro que lo que algunos émulos 
han afirmado, que todo lo escrito en estos libros, antes de 
éste y después de éste, son ficciones y mentiras, hablan 
como apasionados y mentirosos, porque lo que en este libro 
está escrito no cabe en entendimiento de hombre humano 
el fingirlo, ni hombre viviente pudiera fingir el lenguaje que 
en él está. (SAHAGÚN, 1999, p. 297)

Desde las practicas intelectuales de las ciencias histórico-antro-
pológicas el texto se ha trabajado bajo un subsuelo historiográficos cla-
ro: como una literatura que resguarda la alteridad, lo cual implica que 
el escrito es una representación más o menos relista de la sociedad que 
describe y resguarda la memoria de los viejos, el antiguo saber, la tradición 
del vencido. Para salir de esa jaula hay que desplazarnos hacia la genealo-
gía del texto, para tratar de comprender qué sociedad está representada 
en los relatos. Salir de la ilusión de transparencia realista del positivis-
mo. ¿En los llamados huehuehtlahtolli están las antiguas creencias, las 
formas mexicas ver el mundo, su prístina moral? ¿En el siglo xvi se ge-
neró una investigación para rescatar esa forma de vida que se encontraba 
respirando entre estertores de moribundo? El punto es tomar distancia 
para encontrar la naturaleza del problema. En los prólogos a sus libros, 
fray Bernardino de Sahagún siempre da pistas. Según él, “Todas las na-
ciones, por barbarás y de bajo metal que hayan sido, han puesto los ojos 
en los sabios y poderosos para persuadir, y en los hombres eminentes 
en las virtudes morales, y en los diestros y valientes en los ejercicios 
bélicos, y más en los de su generación que en los de las otras”. La histo-
ria humana siempre es igual, en todas partes se aprecia lo mismo. Para 
el fraile no hay duda que en la Nación Indiana al igual que entre los 
“griegos, latinos españoles o italianos” apreciaban a los sabios retóricos 
y virtuosos, ya que estos “regían las repúblicas y guiaban los ejércitos, 
y presidían los templos”. Sus formas de vida anteriores a la Conquista 
eran admirables. El discurso del pasado indígena fue tan grande como 
el europeo: llegaron a la victoria cultural de construir Imperios, la cima 
en el imaginario cristiano.
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Para el franciscano las añejas prácticas indias podían ser tan útiles 
y rescatables como el discurso de la antigüedad pre-cristiana, capaz de 
ser la luz en la obscuridad del siglo, la guía para el presente. ¿Pero es un 
discurso real, acaso transparente transcribe la sabiduría mexica? ¿Para 
qué presente se escribe? ¿El de las supervivencias del mundo prehispáni-
co en la memoria mesoamericana de los informantes, que sólo por el hecho 
de ser indios tienen inscrito un discurso milenario, el cual transmitieron 
para que lo rescataran los frailes? o ¿es el presente del cambio y cris-
tianización de las creencias, en donde desde las celdas del convento se 
expurga y se inventa una nueva historia desde la mirada cristiana? En el 
libro sexto ¿están los usos del cuerpo mesoamericanos o es la continua-
ción de la tecnología de la privación en Occidente que odia el cuerpo, el 
mundo y sus placeres?

Se debe empezar a problematiza ¿de qué naturaleza son los escri-
tos? ¿Rescatan o fundan tradiciones para evangelizar? El punto es clave: 
la escritura de Sahagún no puede sacarse del contexto evangelizador. En 
su obra afirma que: 

A mí me fue mandado por santa obediencia de mi prelado 
mayor, que escribiese en lengua mexicana lo que me parecie-
se ser útil para la doctrina, cultura y manutencia de la cris-
tiandad de estos naturales de la Nueva España y para ayudar 
a los ministros que los doctrinan. (SAHAGÚN, 1999, p. 73)

El franciscano ¿intenta describir al otro o se escribe para evangeli-
zarlo? ¿Son antropólogos o frailes, usan informantes o catecúmenos, es-
criben etnografía o historia cristina? No puede haber un punto medio: se 
escribe para entender al otro desde una perspectiva de dialogo cultural 
en donde los dos mundos se encuentran con las mismas posibilidades de 
existencia, o se escribe para suprimir al otro en su alteridad étnica, infiel, 
pagana, e igualarlo a tus formas de verdad, única y divina.  La mirada 
sobre el otro es ¿dialógica o etnocida?

La meta al escribir sobre el pasado prehispánico en el siglo XVI se 
inscribe en la evangelización de los naturales. En ese sentido la investi-
gación es fundacional, va a construir una memoria de la naciente cristian-
dad que implica un trabajo orientado, se rememora lo útil, aquello que 
ayuda a la extender la conversión. La investigación sobre el pasado está en 
función del horizonte del cristianismo, en aras de su futuro. Lo útil es lo 
que ayuda al poder en su ejercicio cotidiano, aquello que le da profun-
didad histórica a la prédica. La meta es naturalizar el cristianismo o al 
menos hacer tersa la transición. Un horizonte que le permite generarse 
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un lugar. Por otro lado, la obra está destinada a ser un censor: el pasado 
sólo es posible bajo sus trazos, su mirada; el ojo y el oído de Sahagún van 
a generar la única versión posible del pasado indiano. Sólo pasa lo que su 
mirada permite, lo que los indios buenos le han dicho. La interpretación 
se establece como un discurso encaminado a la formación religiosa de 
la orden y un texto para naturalizar el trabajo sobre el cuerpo y de esa 
forma ir evangelizando. El fraile va a construir sobre ruinas cristiandad.  
Es el primer corpus que escribe y trata con él de encauzar a la sociedad 
dentro del yugo cristiano: son escritos para convertir cuerpos indios.

Con las escrituras sobre el indio se echó a andar la máquina de es-
piritualización en el Nuevo Mundo. Había que hacer ligeras las narracio-
nes sobre el pasado, que en las descripciones sobre las antiguas creencias 
se evaporasen los olores de sangre y carne, de paganismo. Tan destiladas 
que se vuelven otra cosa: una misteriosa alquimia hace aparecer las an-
tiguas creencias mexicas como si fueran cristianas, en la nueva mezco-
lanza se resalta lo que va a servir para fundar los nuevos valores dentro 
de los ideales monacales. Ha dejado de ser un discurso indio y se vuelve 
retórica edificante, una tecnología para convertir, para regir la vida en 
una nueva moral que se escribe en náhuatl. El poderoso imaginario del 
cuerpo que se ilustra en los restos materiales prehispánicos ha quedado 
fuera: el culto fálico, el diverso trabajo sobre el cuerpo que se ve en las 
esculturas, los múltiples registros sobre la carne son algo que hay que ol-
vidar. No sirve para crear cristiandad. En la reformulación de la memoria 
no tiene cabida. No se encuentra eso en algún huehuehtlahtolli. La escri-
tura aspira a convertir y controlar, avanzar como el nuevo cimiento de la 
nación indiana, mas cristiana que su correlato europeo. Que mejor que 
justificarlo en un discurso de raigambre indígena, avalado por los huehues 
y expurgado en las celdas del monasterio. Pero algo quedó excluido: los 
indios paganos viven fuera de los textos, sus prácticas reales no las cono-
cemos, están en la caza furtiva para sobrevivir: viven en el mundo, en las 
ruinas de la conquista, las encomiendas, las viruelas y congregaciones. 
¿Quienes elaboran los textos? En el mejor de los casos la nobleza que 
sobrevivió convertida al cristianismo. La nueva elite indígena es cristia-
na, cultivada en las celdas de conventos, organizada para ayudar en las 
tareas de difusión del Evangelio, latinizada, convertida. Ella evangeliza, 
son los “indios entendidos”, purificados, espiritualizados. Para ellos son 
los textos, para que ayuden a extender la evangelización.

En ese marco, las condiciones de producción de los huehuehtlahtolli, 
se encuentran varios niveles de construcción de sentido: 1) la intención 
de saber de Sahagún es un deseo por evangelizar. Escribir sobre indios se 
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enmarca por un deseo de destruir-fundar, el fraile va a demarcar las pautas 
que encuadren el saber pasado rescatable para el futuro de los indios, va 
a construir narrativas edificantes para el oído de los futuros cristianos. 
2) Una interpretación de los indios buenos: los catecúmenos trilingües, 
de los gramáticos. En ellos su mirar culpable se lanza a escudriñar un 
pasado del cual se sienten ajenos y distantes: han vivido con los francis-
canos desde el origen, son grandes latinistas, han leído las Autoridades; 
su tradición intelectual está en la cristiandad, desde ahí están interpre-
tando, son los traductores de Sahagún. Sus analogías y comparaciones 
las realizan en el marco del logos occidental, para él escriben. En el mejor 
de los casos van a dialogar con un discurso del pasado, que no es el suyo 
y que no practicaron.

Las elites encabezadas por Sahagún, resguardados en su nueva mo-
ral, usan la retórica náhuatl, que se vuelve la traducción de las antiguas 
retóricas de la contención, para convencer: espiritualización, negación 
de la carne, desprecio del mundo, moral monacal, el discurso vertical de 
la privación sensorial. Las masas no interesan: para ellas están los sacra-
mentos, lo que se exalta es la moral de las cabezas, de los que van a dirigir 
a la sociedad hacia el encuentro con Dios.

La moral descrita se debe comparar con los esquemas antiguos: 
debe coincidir en grandeza. Por ello se “rescata”. Se funda un discurso 
cristiano en los silencios del otro, en su eclipse. El paradigma es llegar a 
construir indios cristianos, castos y que dominan su cuerpo. En la lógica 
de Sahagún no debe costar ningún problema: ya que en tiempos de su 
gentilidad “entre sí fueron muy urbanos, humanos y severos para con 
los suyos”. La transición del mundo pagano domesticado al cristiano es 
tan sencilla y natural que no parece haber diferencias, por ello enuncia 
desde la contención a la sociedad mexica. No están escribiendo para los 
españoles, los papeles, el texto es para la nueva memoria náhuatl, para el 
bienestar de la cristiandad indiana, para terminar de eclipsar lo que están 
viviendo, colonizar los cuerpos indios.

Tomar distancia del realismo del texto para ver su lugar de produc-
ción, según Certeau (1993) permite ganar un horizonte para comprender-
lo. Pero tenemos un problema: el contenido. Si son textos de evangeliza-
ción, escritos bajo la influencia monacal, ¿cuál es el horizonte de verdad 
al que se inscriben? ¿De qué tradición hablan? ¿Qué símbolos utilizan 
para la escritura y conversión? Un concepto que puede aclarar el sentido 
de lo expresado es el de simbólica. Paul Ricœur ha hecho énfasis en la 
plasticidad de la tradición, la cual tiene una doble historicidad, conserva 
y añade, es autoridad que se interpreta. En un modelo hermenéutico: 



116

Heloisa Helena Siqueira Correia e Laíssa Pereira de Almeida (Orgs)

“Toda tradición vive por la gracia de la interpretación; perdura a ese pre-
cio, es decir, permanece viva” (RICŒUR, 2003, p. 31). Los símbolos se 
entienden dentro de su historicidad: en momentos de emergencia, en la 
creación de nuevas experiencias, son una interpretación que se va acu-
mulando para establecerse como tradición, que en la circularidad de la 
comprensión se va reinterpretando. Ricœur (2003) trabaja las tradiciones 
e interpretaciones de los símbolos, en ese sentido “(…) la simbólica se 
halla más bien entre los símbolos, como relación y economía de su pues-
ta en relación”. Son horizontes móviles de significado que le dan sentido 
a lo escrito. Le marcan legibilidad en sus transformaciones, el sentido se 
encuentra en esas cadenas de significado: entre el peso de la autoridad y 
la interpretación, en la episteme que lo posibilita, según Foucault (1995), 
en los regímenes de verdad que le imprimen y permiten comprenderlo. 
La simbólica muestra los caminos de la comprensión.

Analizar un corpus textual en función de su simbólica implica com-
prender los movimientos intelectuales que le permitieron constituirse 
como experiencia originaria, según Koselleck (2001). En el choque entre 
la novedad y la tradición se configura el texto, un escrito que sea legible 
dentro de una tradición intelectual. Se pre-comprende un evento dentro 
de las tradiciones para contarlo, se escribe dentro de las retóricas para 
contar el mundo de la época y se deja presto para ser reactualizado por 
los lectores, según Ricœur (1995). Un texto se inscribe en una tradición, 
un largo trabajo sobre lo escrito configuró el escenario para su emergen-
cia. ¿El libro sexto de Sahagún en que tradición se enmarca?

La riqueza de la simbólica se ve sólo en torno a la diacronía: mos-
trando los horizontes que le dan sentido a los símbolos. Sólo ahí se puede 
plantear a qué horizonte pertenece. La propuesta es hacer una temati-
zación de los grandes tropos ocultos en los huehuehtlahtolli de Sahagún. 
Ordenarlos bajo la simbólica del cultivo de sí cristiano en el horizonte de 
la conversión de los cuerpos. Trazar sus marcos de comprensión sólo es 
posible bosquejando sus piadosos bosques de símbolos: la historia de la 
domesticación de la carne en el mundo Occidental.

2 Retóricas de la maldad del mundo

En las estructuras mentales que sostienen la sacralidad pagana, 
el mundo es fuente de vitalidad, sentido y fortaleza. El politeísmo así 
construye el mundo: lo sagrado se encuentra disperso en él. No hay se-
paración. Sus ritmos pautan la vida de los individuos, fluye en sus ciclos. 
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No existe la trascendencia, lo sagrado es inmanente a lo real. Los dioses 
están-en-el-mundo el cual es sagrado. Múltiples ejemplos históricos y et-
nográficos muestran esa verdad: en el politeísmo el mundo se encuentra 
lleno de sentido y los dioses operan en él ( BERMAN, 2002). La escritura 
que funda cristiandad sobre las ruinas del otro de Sahagún tiene que 
romper con esta tradición de los paganismos para enunciar a los mexi-
cas. Un tema central de esa lucha es la precaria relación con el mundo: 
debía darles miedo, ser malo por naturaleza. ¿De dónde viene es heren-
cia? ¿Tenían los mexicas miedo del mundo?

El cristianismo no es el primero en postular una cierta descon-
fianza sobre el mundo. En la antigüedad son principalmente las sectas 
gnósticas las que inauguran esa tradición. Parten de una cosmovisión de 
la caída: lo originario e inmaterial se fue degradando en distintas encar-
naciones, el mundo es producto de ese proceso, según Onfray (2007). En 
sus prácticas ofrecen salidas de curación, de purificación hasta llegar a 
la perfección, al regreso de la unidad perdida. El mundo material es visto 
con recelo. El pensamiento estoico llegará a la misma conclusión a partir 
de otras premisas: la contención del cuerpo fortalece por ello, hay que 
vivir de acuerdo a la Naturaleza. Una naturaleza animada por la Providen-
cia, dado que de “allí fluye todo”. En ese horizonte la vida es efímera. ¿El 
mundo? que se pierda: según Marco Aurelio todo es “pequeño, mutable, 
caduco”, no hay nada nuevo bajo el sol, todo es habitual y efímero. Si el 
mundo es lo mismo siempre, se le ve con desdén, Marco (2008). Se escapa 
del mundo para volver a enfrentarlo: hay que trabajar para ser impertur-
bable. El sujeto debe controlar el mundo o salir de él. El mundo es monó-
tono pero se le puede vence el último estertor de una antigua ética cívica.

El cristianismo es una religión del trasmundo. Las enseñanzas de 
Cristo se enmarcan en un horizonte escatológico. Seguir su palabra y su 
carne es buscar la vida eterna. La vida en este cuerpo no es nada, según 
el Evangelio de Juan 12:25: “El que ama su vida, la pierde; y el que odia 
su vida en este mundo la guarda para una vida eterna”. Este mundo con 
sus riquezas y placeres, que se pierda, pues “tendréis tribulación. Pero 
¡ánimo!, yo he vencido al mundo” (Juan 17:33).

Sin embargo, para la simbólica cristiana la figura central es Pablo 
de Tarso. Su discurso se enmarca en la polémica contra la carne y sus 
pasiones. Pero en la Epístola a los Efesios 6, 12 su discurso adquiere 
un vuelco de fondo: “Porque nuestra lucha no es contra la carne y la 
sangre, sino contra los principados, contra las potestades, contra los 
dominadores de este mundo tenebroso, contra los espíritus del mal que 
están en el aire”.
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Ha aparecido el gran enemigo, quien mueve los hilos en el horizon-
te del pecado: el mundo, la naturaleza y el cuerpo viven atrapados bajo 
el yugo de Satán y su corte. Se vuelve un dogma con gran capacidad de 
replicación. Esta herencia es parte del imaginario común de las prístinas 
comunidades cristianas: en la Primera Epístola de San Juan, 5, 19, “el 
mundo entero yace en poder del Maligno”. Para esa cosmovisión, en un 
horizonte lleno de tribulaciones lo mejor es esconderse o salir del mun-
do. La recomendación es clara en la 1ª Epístola de San Juan 2, 15-17:

No améis al mundo
ni lo que hay en el mundo.
Si alguien ama al mundo, 
el amor del Padre no está en él.
Porque todo cuanto hay en el mundo
–la concupiscencia de la carne,
la concupiscencia de los ojos
y la jactancia de las riquezas—
no viene del Padre, sino del mundo.
El mundo y su concupiscencia pasan; 
Pero quien cumple la voluntad de Dios permanece 
para siempre.

El mal está anidado en el mundo. Hay que trabajar sobre él: el esca-
pe y el miedo son naturales para un buen cristiano. Después de Pablo un 
hito fundamental en las retóricas de la maldad del mundo es Tertuliano. 
En su Ad Martyres ofrece a los que van a ser asesinados un horizonte de 
significado: a los que están encerrados esperando el momento final les 
dice que no se aflijan por haber sido sacados del mundo, es decir encar-
celados. Al contrario, la verdadera cárcel es el mundo.  En su celda, los 
futuros mártires han escapado de él y sus tentaciones:

Porque mucho mayores son las tinieblas del mundo que en-
tenebrecen la mente de los hombres. Más pesadas son sus 
cadenas, pues oprimen sus mismas almas. Más repúgnate 
es la fetidez que exhala el mundo porque emana de la luju-
ria de los hombres. En fin, mayor número de reos encierra 
la cárcel del mundo, porque abarca todo el género humano 
amenazado no por el juicio del procónsul, sino por la justi-
cia de Dios. (TERTULIANO, 2013)

La renuncia al mundo y al cuerpo ahora es de verdad; excluidos, 
fuera del siglo, los encarcelados esperan la gloria de Dios bañados en su 
propia sangre. Su espíritu es el que se fortalece en el encierro, ya que Ter-
tuliano (2013) afirma que “la cárcel es para el cristiano lo que la soledad 
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es para los profetas”. Desde el ruidoso escándalo del mundo, el encierro 
es hermoso, ascético, un “retiro”. La cárcel es un entrenamiento, es “una 
palestra”, ahí nace la verdadera virtud que es hija de la austeridad. El es-
piritualizado mundo al revés.

El escape del mundo tiene su clave en la soledad, en las comuni-
dades de monachoi. La prédica resuena en el horizonte del pecado, en 
donde la carne es el enemigo y se le ha situado en el mundo del mal. 
Los anachoresis escapan de un universo social contaminado por el mal y 
buscan su salvación en el anonimato del encierro. El dominio del cuer-
po encamina la salvación. La renuncia genera comunidad, solidaridad 
frente al enemigo: uno mismo en el horizonte de la culpa. Una tumba 
resguarda los cuerpos en sufrimiento por vencer las tentaciones. Orar, 
mortificarse, vencer. La vida se convierte en una gran prueba para as-
pirar a la transformación: dejar la carne y volverse espíritu. La tecnolo-
gía del cuerpo monacal busca su anulación: vigilia, hambre, suciedad, 
alucinaciones, dolor. Un camino de espinas para dejar de ser humano. 
Pobreza, obediencia y castidad. La culminación es sublimarse, vencer el 
mundo, morir. Las diversas tradiciones de monacato tienen ese telón de 
fondo: huir del mundo.

Los frailes que ha escapado del maldito mundo tienen como traba-
jo convertirlo: orando, predicando, en la pobreza, escribiendo. Negar el 
mundo y sus placeres es un dogma, el verdadero camino de redención. 
El miedo al mundo es el gran mitema cristiano, un tropo central de la 
retórica de la Salvación. Pero es un concepto que se trabajó: se construyó 
sobre el a priori del cautiverio por parte del mal, para que emergiera el 
concepto se necesitó que la cosmovisión girara alrededor del tema. Para 
los cristianos era natural, muchos de ellos renunciaban él para buscar la 
trascendencia, los símbolos construidos fundan la tradición. Los frailes, 
especialistas en la renuncia, ¿podían entender de otra forma el mundo?

El franciscano cuando escribe en el libro sexto sobre la antigua 
sabiduría mexica ¿en qué simbólica está enmarcando el saber? En las 
retóricas en náhuatl resuenan símbolos cristianos. No puede ser de otra 
forma. En la supuesta versión pagana, se avanza para describir las reco-
mendaciones de los viejos a los jóvenes a través de las imágenes cristianas 
del desprecio al mundo. No es de extrañar, es un monje que ha decidido 
salir de él y entregarse al horizonte espiritual. En la retórica que cons-
truye sobre los motivos indígenas antiguos se dejan escuchar las viejas 
quejas del cristianismo. El padre indio le dice al hijo que el camino sobre 
el mundo es “espantablemente dificultoso”:
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Mira que seas avisado, porque este mundo es muy peligroso, 
muy dificultoso y muy desasosegado, y muy cruel y temeroso y 
muy trabajoso y por esta causa los viejos con mucha razón 
dijeron: no se escapa nadie de las descendidas y subidas de 
este mundo, de los torbellinos y tempestades que en él hay; 
o de las falsedades y solazamientos, y dobleces, y falsas pa-
labras que en él hay; muy engañoso es este mundo, ríese de 
unos, gozase con otros, burla y escarnece de otros, todo está 
lleno de mentiras, no hay verdad en él, de todos escarnece. 
(SAHAGÚN, 1999, p. 352, las cursivas son mías)

No se puede confiar en el mundo, está endemoniado, gobernado 
por la tiranía del mal. La madre, en los marcos del mismo imaginario, le 
recomienda a la hija que cuando entre en la edad de la discreción:

(…) en este mundo no hay verdadero placer, ni verdadero 
descanso, más antes hay trabajos y aflicciones y cansancios 
extremados, y abundancia de miserias y pobreza.
2 - ¡Oh hija mía, que este mundo es de llorar y de aflicciones, 
y de descontentos, donde hay fríos y destemplanzas de aire, 
y grandes calores del sol que nos aflige, y es lugar de hambre 
y de sed¡ (SAHAGÚN, 1999, p. 345)

Un mundo obscuro le acecha a la niña.  En esa sabiduría el pla-
cer de vivir no existe. La “moral prehispánica” reelaborada recomienda a 
las jovencitas: cuando eres doncellita eres como un chalchihuite, no te 
deshonres a ti misma. La carne es el gran peligro. El mundo del gozo y la 
fornicación no debe entra en las mentes de los jóvenes:

3 - Nota bien lo que te digo hija mía, que este mundo es malo 
y penoso, donde no hay placeres, sino descontentos.  Hay un re-
frán que dice que no hay placer sin que no esté junto con 
mucha tristeza, que no hay descanso que no esté junto con 
mucha aflicción, acá en este mundo; éste es dicho de los an-
tiguos, que nos dejaron para que nadie se aflija con dema-
siados lloros y con demasiada tristeza” (SAHAGÚN, 1999, p. 
345-346, las cursivas son mías).

El marco del mundo es su propia maldad. La transformación de los 
valores antiguos ocurre en la antigua simbólica del miedo al mundo:
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Acá en este mundo vamos por un camino muy angosto y 
muy alto y muy peligroso, que es como una loma muy alta, y 
que por lo alto de ella va un camino muy angosto, y a la una 
mano está gran profundidad y hondura sin suelo, y si te des-
viares del camino hacia la una mano o hacia la otra, caerás 
en aquel profundo.

¿Es un paganismo? ¿Acaso un politeísmo excluyente? O es ¿el mo-
noteísmo de siempre?  Es un discurso conservador, sin duda ¿pero de qué 
valores? ¿Los prehispánicos o los formados en el convento? Con la escri-
tura se aspira a recobrar las viejas costumbres.  En el ejercicio retórico, 
basado en la moral de los antepasados prehispánicos, ¿se encuentra una 
verdad indígena mesoamericana? El hecho de que se presente náhuatl 
no implica que el horizonte de inteligibilidad sólo se pueda encontrar en 
el menosprecio del mundo cristiano. ¿De quién era el miedo al mundo? 
¿de los mexicas o de los frailes? Es una verdad universal: El mundo es un 
tránsito, en donde se viene a sufrir, en medio de un valle de lágrimas, aún 
en los tristes trópicos mexicas.

3 El horizonte del pecado original

El cristianismo avanzó por la sociedad construyendo un horizonte 
del pecado sobre el mundo. El mito fundador empieza en la Creación: 
en el relato del Edén ocurre la caída por la debilidad ante la tentaci-
ón, se humaniza el mundo en el horizonte del pecado. La culpa por la 
primigenia transgresión es el telón de fondo de la historia humana. El 
movimiento ocurre por la transgresión, la caída del estado de gracia es el 
nicho natural del hombre. El sufrimiento y el dolor entran en escena por 
el desacato. La mancha primigenia se extiende por generaciones hasta 
la Alianza que se inscribe en los cuerpos, la circuncisión es su pacto. Se 
otorga una Ley de vida, el Decálogo. Ética social para un grupo étnico ex-
cluyente: institución de un monoteísmo celoso, honrar a padre y madre, 
no matar, no cometer adulterio, no robar y no codiciar o desea al otro. La 
transgresión de las reglas es vulnerar el pacto Dios.

La cosmovisión de la culpa es una totalidad en sí misma: caída, 
pecado, redención son las claves de la verdad del mundo. Es un paquete 
teológico, no era interpretabl. Para los frailes, el pecado universal está 
oculto tras las prácticas indígenas. Era natural que los indios compren-
dieran el misterio humano, la revelación fue para todos. La gran mancha 
estaba sobre el mundo, es natural que en la gentilidad los indios se die-
ran cuenta de ella. El bautizo es el gran remedio, limpia al hombre de la 
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suciedad del primer pecado. Sólo en el marco de una teología de la Caída 
tiene sentido. Era tan natural que estuviese en las prácticas prehispáni-
cas como el mismísimo respirar. Había que mostrar eso para la memoria 
de la cristiandad indiana. Los indios bautizaban a los beatos:

¡Oh nieto mío, hijo mío, recibe y toma el agua del señor del 
mundo, que es nuestra vida, y es para que nuestro cuerpo cre-
zca y reverdezca, es para lavar, para limpiar; ruego que entre 
en tu cuerpo y allí viva esta agua celestial azul, y azul clara!
9 - Ruego que ella destruya y aparte de ti todo lo malo y con-
trario que le fue dado antes del principio del mundo, porque 
todos nosotros los hombres, somos dejados en su mano, por-
que es nuestra madre Chalchiuhtlicue”.
“Señor, veis aquí vuestra criatura, que habeís enviado a este 
lugar de dolores y de aflicciones y de penitencias, que es este 
mundo; dadle, señor, vuestros dones y vuestras inspiracio-
nes, pues vos sois el gran dios, y también con voz la gran 
diosa. (SAHAGÚN, 1999, p. 399)

Toda la cosmovisión cristiana se encuentra en este ritual: agua lim-
piadora, culpa que viene desde el principio de los tiempos, un mundo al 
que se viene a sufrir. Como San Agustín lo enunció, los niños no bauti-
zados son culpables: los niños nahuas también tenían un lugar especial. 
Debían ser separados por el peso de la Culpa.

Para Sahagún (1999) el pecado estaba presente en la sociedad me-
xica, era la vida cotidiana y natural del hombre. Como los cristianos, 
ellos también se confiesan ante un dios trascendente con la mediación 
de un sacerdote:

1 - Despues que el penitente había dicho sus pecados de-
lante del sátrapa, luego el mismo sátrapa hacía la oración 
que se sigue, delante de Tezcatlipoca: “¡Oh señor nuestro 
humanísimo, amparador y favorecedor de todos! Ya habéis 
oído la confesión de este pobre pecador, con la cual ha pu-
blicado en vuestra presencia sus podredumbres y hedion-
deces; o por ventura ha ocultado algunos de sus pecados 
en vuestra presencia, y si es así ha hecho burla de V. M., y 
con desacato y grande ofensa de V. M. se ha arrojado a una 
sima, en una profunda barranca, y él mismo se ha enlaza-
do y enredado, él mismo ha merecido ser ciego y tullido y 
que se le pudran sus miembros, y que sea pobre y mísero. 
(SAHAGÚN, 1999, p. 312)
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La confesión, la gran tecnología del cuerpo en la Cristiandad, tam-
bién se encuentra en la sociedad mexica. Varios siglos fueron necesarios 
para organizarla en Europa, en el iv concilio de Letrán se volvió obliga-
toria. En América con un proceso civilizatorio distinto, también se había 
desarrollado, al menos en la mirada del fraile. Con su enunciación está 
generando un habitus que permitirá hacer natural el nuevo régimen. ¿Si 
en el retórico pasado el gran dios era incorpóreo y los indios entendidos se 
confesaban ante él, por qué modificar eso, si es rescatable y le da sentido 
a la nueva sociedad? Están creando con los textos disposiciones, según 
Bourdieu (2000), para la nueva sociedad: con los escritos está haciendo 
natural el paso hacia el Cristianismo. Es la nueva piedra donde fundarán 
la Iglesia.

En la ficción construida por los frailes el pecador “ofende al Dios”, 
pues él “ve todas las cosas, por ser invisible e incorpóreo”. El confesante 
esta acongojado por sus pecados, “derrama muchas lágrimas, aflige su 
corazón el dolor de los pecados y no solamente se duele de ellos, pero aún 
se espanta de ellos”. Hábitos piadosos en la cristiandad tropical.

El misterioso sentido del sacramento se expresa:

3 - es como un agua clarísima con que vos señor laváis las 
culpas de los que derechamente se confiesan; y si por ventu-
ra ha incurrido en su perdición y en el abreviamiento de sus 
días, o si por ventura ha dicho toda verdad, y se ha librado 
y desatado de sus culpas y pecados, ha recibido el perdón 
de ellos en que había incurrido como quien resbala y cae en 
vuestra presencia, ofreciéndoos en diversas culpas y ensu-
ciándose a sí mismo, y arrojándose a sí mismo  en una sima 
profunda y en un pozo de agua sin suelo, y como hombre 
pobrecito y flaco cayó y ahora tiene dolor y descontento de 
todo lo pasado, y su corazón y su cuerpo reciben gran dolor 
y desasosiego, ya está muy pesante de haber hecho lo que 
hizo, ya tiene propósito muy firme de nunca más ofenderos. 
(SAHAGÚN, 1999, p. 312-313)

El indio en esa cosmovisión piadosa necesita ser perdonado y lim-
piado. En sus oraciones reza:

Otórgale “señor el perdón y la indulgencia y remisión de 
todos sus pecados, cosa que desciende del cielo, como agua 
clarísima y purísima para lavar los pecados, con la cual V. 
M. purifica y lava todas las mancillas y suciedades que los 
pecados causan en el alma” (SAHAGÚN, 1999) 
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El sátrapa manda hacer “penitencia y a llorar sus pecados para el 
buen vivir”.

Vivir en el pecado para los nahuas prehispánicos es como caer en 
una barranca: “Estos son tus pecados, que no solamente son lazos y redes 
y pozos en que has caído, pero también son bestias fieras que matan y 
despedazan el cuerpo y el ánima” (SAHAGÚN, 1999). La imagen es infer-
nal: el humanísimo señor a los indios pecadores los “enviará a la univer-
sal casa del infierno donde está tu padre y tu madre, el dios del infierno 
y la diosa del infierno, abiertas las bocas con deseo de tragarte a ti, y a 
cuantos hay en el mundo” (SAHAGÚN, 1999). Es una casa de castigo. A 
los pecadores se les dará su merecido: “de diversas maneras serás ator-
mentado y afligido por todo extremo, y estarás zambullido en un lago de 
miserias y tormentos intolerables” (SAHAGÚN, 1999).

Los antiguos mexicas eran penitentes se “humillaron y anduvieron 
encorvados e inclinados hacia la tierra, con lloros lágrimas y suspiros, no 
se estimaron como señores sino como pobres y peregrinos; estos nues-
tros antepasados, de quien descendemos, vivieron en grande humildad 
en este mundo, no vivían en presunción y soberbia y altivez y deseo de 
honras”. Toda una memoria edificante y rescatable para la naciente cris-
tiandad india, inscrita en el horizonte del pecado.

4 El cultivo de sí mexica

¿En dónde buscar las tradiciones de trabajo sobre sí y las tecnolo-
gías del cuerpo, según Foucault (2009) que se encuentra en las crónicas 
franciscanas sobre la antigua moral india? ¿En los restos arqueológicos 
que muestran múltiples registros sobre el cuerpo: tatuajes, perforaciones, 
uso del cuerpo? Nada de eso se encuentra en el libro de la “rescatable sa-
biduría mexica”. Hay que seguir excavando en la simbólica del cuerpo en 
Occidente. En el trabajo sobre el cuerpo que realizó la tradición cristiana 
en el horizonte del odio al mundo y sus placeres.

El cristianismo se basa en la palabra de Jesús. Enmarcado en un 
mundo de milagros, el perdón y el arrepentimiento se inscribe en la espera 
apocalíptica, según Ehrman (2004). Sus temas son la victoria sobre a las 
tentaciones, el trabajo sobre sí mismo, el abandono del mundo y la negaci-
ón del cuerpo. El Jesús del Evangelio de Mateo y Marcos se presenta como 
un modelo de control: llevado por el Espíritu al desierto, ayuna 40 días y es 
tentado por el Diablo a usar su poder para convertir piedras en alimento, 
ahí sentencia que “No sólo de pan vive el hombre” (MATEO 4, 4). Tiene y 
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ejerce un control sobre sí mismo. Predica que el trabajo se tenía que rea-
lizar en el interior de uno mismo, ya que ahí se encuentra la maldad: “del 
corazón salen las intenciones malas, asesinatos, adulterios, fornicaciones, 
robos, falsos testimonios, injurias. Eso es lo que contamina al hombre” 
(MATEO 15, 19-20) Su prédica se inscribe para los puros de corazón.

En sus acciones remarca la supremacía de lo espiritual frente a lo 
material. Los sentidos engañan ya que “el espíritu está pronto y la carne 
es débil” (MATEO 26, 41 y MARCOS 14). En ese sentido apela a la regu-
lación de la carne, y que mejor que mostrarlo con la continencia volun-
taria, pues “hay eunucos que se hicieron así mismos por el Reino de los 
Cielos” (MATEO 19, 12). Control del cuerpo, ética solidaria frente al otro, 
renuncia a las riquezas son los pasos para lo que vendrá, la resurrección 
para “ser como ángeles en el cielo”: dejar el mundo y las tentaciones. En 
el Evangelio de Juan la separación está clara: “lo nacido de la carne es 
carne, lo nacido del Espíritu es espíritu”. Dios es espíritu, es el que da la 
vida, “la carne no sirve para nada” (JUAN 6, 63).

El trabajo para dominar el cuerpo queda claro: vencer al mundo y 
la carne, una poderosa tecnología del cuerpo. El gran dualista en el pen-
samiento cristiano va a ser Pablo de Tarso. Él resolverá la gran pregunta 
del primer cristianismo ¿Cómo salvar el terrible escoyo de que Jesús pre-
dicó para la salvación de los judíos en la observancia de la Ley? Separan-
do radicalmente la carne del espíritu: la circuncisión del corazón. En ese 
movimiento Pablo se lanza contra el gran enemigo: el cuerpo. Ordena 
que no “reine el pecado en vuestro cuerpo mortal de modo que no obe-
dezcáis a sus apetencias. Ni hagáis ya de vuestros miembros instrumen-
tos de injusticia al servicio del pecado”. El cuerpo vive en el pecado, sus 
miembros están a su servicio, esclavizados a la impureza y la iniquidad 
tienen que reconsiderar su sometimiento, “ofrecedlos igualmente ahora 
a la justicia para la santidad” (Epístola a los Romanos 6, 19). El cuerpo 
trabaja para el pecado y produce frutos perversos, “pues el salario del 
pecado es la muerte”. El cuerpo y su ser-en-el-mundo están condenados: 
“cuando estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas, excitadas por 
la ley, actuaban en nuestros miembros, a fin de que produjéramos frutos 
de muerte” (Epístola a los Romanos 7, 5). Carne, pecado, muerte, una 
gran prisión en el mundo.

En la tradición de negar los placeres de la carne Pablo se cuece 
aparte. Recuerda que “El Reino de Dios no es comida ni bebida, sino 
justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo”. Es necesario tener una con-
ducta de acuerdo al espíritu, no a la carne que vive en el pecado, que 
está condenada. Pablo anhela por “el rescate de nuestro cuerpo”. En ese 



126

Heloisa Helena Siqueira Correia e Laíssa Pereira de Almeida (Orgs)

sentido el mundo de divide en dos: “los que viven según la carne, desean 
lo carnal; más los que viven según el espíritu, lo espiritual”. Los primeros 
están perdidos, “pues si vivís según la carne, moriréis”. La carne tiene 
apetitos que están fuera de lo divino: “[…] fornicación, impureza, liberti-
naje, idolatría, hechicería, odios, discordia, celos, iras, ambición, divisio-
nes, disensiones, rivalidades, borracheras, comilonas y cosas semejantes 
(Epístola a los Gálatas 5, 19)”.

Señala Pablo que hay que crucificar la carne con sus pasiones y sus 
apetencias. Vivir en el Espíritu implica un trabajo en aras de sus obras: 
“amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, modestia, 
dominio de sí”. El cuerpo es para el Señor, no le pertenece al hombre, le 
fue dado para llegar al Reino. Y cómo no salvarlo, si el cuerpo es el templo 
del Espíritu Santo (1a Epístola a los Corintios 6, 19). De la fornicación hay 
que huir, porque es pecar contra el propio cuerpo. En ese sentido: “Ni 
impuros, ni idólatras, ni adúlteros, ni afeminados, ni homosexuales, ni 
ladrones, ni avaros, ni borrachos, ni ultrajadores, ni explotadores here-
darán el Reino de Dios” (1a Epístola a los Corintios 6, 9).

Las pronunciamientos son gemas en la corona de la teología de la 
caída. Sentencias que avasallan el cuerpo convertido en carne. Esa sabi-
duría está encaminada a la formación de cuerpos espirituales, es la sim-
bólica de la carne que traen los monjes inscrita en sus cuerpos: son los 
especialistas de la huida el mundo, han trabajado su carne en el horizon-
te de superar las tentaciones. En su misión evangélica quieren extender 
esa cosmovisión y esas prácticas. Es la palabra de Dios, había que cince-
lárselas en la carne a los indios. Para que esa tecnología se replicara por 
el mundo, a través de la predicación, que mejor que construir textos in-
cuestionables: escritos en náhuatl que hablasen de la antigua sabiduría. 
Pero, claro, en otra simbólica. Las tradiciones y los intérpretes estaban 
del lado del vendedor: el sentido de lo escrito se encuentra sólo dentro de 
la cosmovisión del pecado. Qué mejor forma de evangelizar que naturali-
zar el trabajo sobre el cuerpo en la memoria de los indios.

En esas memorias colonizadas no podía haber otra fórmula. Los 
huehues en sus exhortaciones señalan que el único camino válido para el 
cultivo de sí, es el gran modelo que Occidente ha trabajado por siglos: 
“seáis humildes de vuestro corazón y tengáis esperanza en dios, así como 
‘paz con todos’ en todo tiempo, suspirar y orad a dios, no perder el tiem-
po” (SAHAGÚN, 1999). Todos tienen su camino: saber un oficio honroso 
y otros oficios mecánicos, cuidar el Tonacayo tomío (nuestra carne y nues-
tros huesos), trabajar sobre los mantenimientos del cuerpo.
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Lo que importe es cultivarse arduamente para agradar al Dios. La 
gran pregunta es a cuál, al pagano o al cristiano:

[…] nota lo que has de hacer de noche y de día, debes orar 
muchas veces y suspirar al dios invisible Yoalli Ehécatl; de-
mándale con clamores y puesta en cruz en el secreto de tu 
cama y de tu recogimiento;
13 - mira que no seas dormidora, despierta y levántate a la 
media noche, y póstrate de rodillas y de codos delante de él; 
inclínate y cruza los brazos, llama con clamores de tu cora-
zón a nuestro señor dios, invisible e impalpable, porque de 
noche se regocija con los que llama; entonces hará miseri-
cordia contigo, entonces te dará lo que te conviene y aquello 
de que fueres digna.
[…]
15.- Mira, hija, que de noche te levantes y veles, y te pongas 
en cruz; echa de ti de presto la ropa, lávate la cara, lávate las 
manos, lávate la boca, toma de presto la escoba para bar-
rer, barre con diligencia, no te estés perezosa en la cama.  Y 
después a trabajar, moler maíz, hilar, tejer, cocinar… (SAHA-
GÚN, 1999, p. 346-347, las cursivas son mías)

Trabajar en la noche, simular la cruz con el cuerpo, orar con el co-
razón puro, no ceder al peligroso ocio: los signos de la penitencia están 
presentes en el mundo mexica, pero no lo sabían, hasta que los frailes lo 
mostraron. El trabajo monacal estaba presente en la sociedad indiana. El 
gran tema, la sexualidad, sólo es posible en el matrimonio para la pro-
creación. Los ecos de Pablo están presentes en la sabiduría náhuatl, “es 
ordenación de nuestro señor dios que haya generación por vía de hombre 
y de mujer, para hacer multiplicación y generación”. El odio al goce ope-
ra en la sociedad:

[…] mira que no deshonres a tus padres, ni siembres es-
tiércol y polvo encima de tus pinturas, que significan las 
buenas obras y fama: mira que no los infames; 
27.- mira que no te des al deleite carnal; mira que no te 
arrojes sobre el estiércol y hediondez de la lujuria; y si has 
de venir a esto, más valdría que te murieras luego. (SAHA-
GÚN, 1999, p. 348)

A las mujeres hay que controlarlas, se les exige que cuando te eli-
ja un hombre no te enamores de él apasionadamente, no te juntes con 
otro. Es un discurso que viene de los antepasados. La madre exhorta a 
las damas que tomes y guardes las palabras de tu padre en tu corazón, y 
las escribas en tu corazón. Se les diseña una técnica de vida. Cuida que 
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tus vestidos sean honestos, que no sean viles o sucios o rotos; habla poco 
a poco. En el andar has de ser honesta, lleva un medio, ni de prisa y ni 
despacio, iras derecha y la cabeza poco inclinada; anda con sosiego y ho-
nestidad por la calle, mira a todos con cara serena.

La estética pagana es excluida, el “verdadero” trabajo sobre el cuer-
po mexica es desdeñado por ellos mismos, por el supuesto saber antiguo:

[…] nunca te acontezca afeitar la cara o poner colores en 
ella, o en la boca, por parecer bien, porque esto es señal 
de mujeres mundanas y carnales; los afeites y colores son 
cosa de malas mujeres y carnales; los afeites y colores son 
cosas que las malas mujeres y carnales lo usan, las desver-
gonzadas que ya han perdido la vergüenza y aún el seso, 
que andan como locas y borrachas; a estas llaman rameras. 
(SAHAGÚN, 1999, p. 350)

El discurso de la castidad y virginidad en las mujeres es central, el 
saber tradicional lo enmarca en la contención por el desprecio del goce:

[…] no des tu cuerpo a alguno; mira que te guardes mucho 
que nadie llegue a ti, que nadie niegue tu cuerpo.
22 - Si perdieres tu virginidad y después de esto te demanda-
re por mujer alguno, y te casares con él, nunca se habrá bien 
contigo, ni te tendrá verdadero amor; siempre se acordará 
de que no te halló virgen, y esto será causa de grande aflicci-
ón y trabajo; nunca estarás en paz, siempre estará tu marido 
sospechoso de ti.
Que no te conozca más que un varón, que no le hagas traici-
ón que se llama adulterio.
[…] mira que no des tu cuerpo a otro, porque esto, hija mía 
muy querida y muy amada, es una caída en una sima sin 
suelo que no tiene remedio, ni jamás se puede sanar, según 
es estilo del mundo; (SAHAGÚN, 1999, p.349_)

El castigo es feroz para las mujeres fáciles:

26 - si fuere sabido, y si fueres vista en este delito, matarte 
han, echarte han en una calle para ejemplo de toda la gente, 
donde serás por justicia machucada la cabeza y arrastrada; 
de éstas se dice un refrán: probarás la piedra y serás arras-
trada, y tomará n ejemplo de tu muerte”.
Genera infamia y deshonra a los antepasados la suciedad 
y polvo de su pecado.  La enviara al infierno. (SAHAGÚN, 
1999, p. 351)
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Los castos son recompensados: “los mozuelos y mozuelas que mue-
ren antes de tener experiencia de pecados ningunos, y mueren en su ino-
cencia, en su simplicidad y virginidad va puros y limpios a la presencia 
de dios”. Afortunados que no han sido manchados por la carne.

La predica y las exhortaciones avanzan ahora por los jóvenes. En 
un tiempo difícil en donde: “la pobreza se enseñorea, y tiene sobre noso-
tros su principado”. El condolido padre le muestra al vástago el camino 
en este valle de lágrimas: “nota hijo que la humildad y el abatimiento del 
cuerpo y de alma, y el lloro, y las lágrimas y el suspirar, ésta es la nobleza 
y el valer y la honra”. Es el discurso de la miseria cristiana:

[…] sé humilde, y anda muy humilde o inclinado y baja la ca-
beza, y recogidos tus brazos, y date al lloro y a la devoción y 
tristeza, y a los suspiros, y a la sujeción de todos; sé sujeto a 
todos y humilde a todos”.
32 - Y nota, hijo mío, que esto que te he dicho de la humildad 
y sujeción y menosprecio de ti mismo, ha de ser de corazón, 
delante de nuestro señor dios. (SAHAGÚN, 1999, p. 355)

Con los discursos generan un imaginario preparado para entrar al 
rebaño cristiano. El dios mexica como el nuevo que se va a implantar “ve 
los corazones y ve todas las cosas secretas”. Las técnicas de los viejos son 
parecidas al monacato, ¿cómo no? si son enunciadas desde las celdas: 
Los viejos eran dados al culto, al ayuno y a la penitencia. La nueva moral 
monacal, en el momento de enunciar las antiguas prácticas indias, se 
apropia de ellas:

Gran aprecio a los niños y niñas que “oraban y despertában-
los de noche al mejor sueño, y desnudábanlos y rociábanlos 
con agua, y hacíanlos barrer y ofrecer incienso delante de 
los dioses y lavábanles las bocas, a los cuales decían que dios 
recibía y oía de buena gana sus oraciones y servicios, y sus 
lágrimas y su tristeza, y sus suspiros, porque tenían cora-
zón limpio y sin mezcla de pecado, perfectos y sin mancilla, 
como una piedra preciosa. (SAHAGÚN, 1999, p. 356) 

Los siervos de los dioses, los malignos sátrapas poseedores del co-
nocimiento local, también viven en el horizonte de la contención; tra-
bajan con los libros de doctrina y viven apartados de toda delectación 
carnal y sucia:

[…] los buenos satrápas que viven castamente y tienen cora-
zón limpio y puro, y bueno y lavado, y blanco como la nieve; 
ninguna mancilla tiene su manera de vivir, ningún polvo de 
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pecado hay en sus costumbres, y porque son tales en sus 
costumbres, y porque son tales son aceptos a dios, y le ofre-
cen incienso y oraciones, y le ruegan por el pueblo. (SAHA-
GÚN, 1999, p. 356)

Si eran tan buenos, ¿por qué se les exterminó? Porque no seguir 
enseñando eso por el mundo.

Los varones deben trabajar su cuerpo, contenerse de los placeres 
del mundo: “mira que te apartes de los deleites carnales y en ninguna 
manera los desees; guárdate de todas las cosas sucias que ensucian a 
los hombres, no solamente en las animas, pero también en los cuerpos, 
causando enfermedades y muertes corporales”. El sexo ensucia, es una 
mancha que lleva al pecado. La sexualidad otra vez sólo es posible para 
aumentar el reino de dios:

[…] mira que el mundo ya tiene este estilo de engendrar y 
multiplicar, y para esta generación y multiplicación ordenó 
dios que una mejer usase de un varón, y un varón de una 
mujer; pero esto conviene se haga con templanza y con dis-
creción; no te arrojes a la mujer como el perro se arroja a lo 
que ha de comer, no te hagas a manera de perro en comer y 
traga lo que le dan, dándote a las mujeres antes de tiempo; 
aunque tengas apetito de mujer resístete, resiste a tu cora-
zón hasta que ya seas hombre perfecto y recio. (SAHAGÚN, 
1999, p. 357-358)

El amor desgasta, puede destruir y entonces la mujer lo dejará. Sin 
embargo, una vez casados, como en la predica cristiana, se busca la tem-
planza en el acto carnal: “conviene tener templanza en usar de ella”, “pero 
sábete que te matas y te haces gran daño en frecuentar aquella obra carnal”. 
Serás como “un maguey chupado”. El amor acaba y da múltiples ejemplos.

El joven tiene que vivir bajo la tecnología del cuerpo: orar de noche, 
caminar con honestidad y madurez. Conviene que hables con mucho so-
siego, un tono moderado, ni bajo ni alto en hablar, suave. No mires curio-
samente. No escuches las cosas que no te incumben. Responde a la prime-
ra cuando te llamen. En tus atavíos se templado y honesto. El discurso de 
los huehues era más cristiano que los frailes. Con respecto al estómago:

[…] la manera que has de tener al comer y en el beber: seas 
avisado, hijo que no comas demasiado a la mañana y a la 
noche; sé templado en la comida y en la cena, y si trabaja-
res, conviene que almuerces antes que comiences el trabajo. 
(SAHAGÚN, 1999, p. 362)
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Y como siempre cuidado con las mujeres, ya que al comer:

[…] mayormente te debes guardar en esto de los que te quie-
ren mal; y más de las mujeres, en especial de las que son 
malas mujeres; no comerás ni beberás lo que te dieren, por-
que muchas veces dan hechizos en la comida o en la bebida 
[…] para provocar la lujuria, y esta manera de hechizos no 
solamente empece al cuerpo y al ánima, pero también mata 
porque se desaina el que lo bebe, o lo come, frecuentando el 
acto carnal hasta que muere. (SAHAGÚN, 1999, p. 362)

La gran metáfora evangélica de la pureza de corazón, es la gran clave 
del trabajo espiritual desde los padres de la Iglesia hasta el Renacimien-
to. También en el mundo mexica existían los puros de corazón bajo una 
desarrollada técnica del cuerpo en una relación trascendente:

40 - Pues ¿qué piensas e imaginas? ¿Qué es de madera, o pie-
dra, o de hierro su corazón y su cuerpo? También llora como 
tú, y se entristece como tú. ¿Hay nadie que no ama el placer?
41 - Pero, porque es recio su corazón y macizo se va a la 
mano, y se hace fuerza para orar a dios, para que su corazón 
sea santo y virtuoso, llégase devotamente a dios todopode-
roso con lloros y suspiros; no sigue el apetito de dormir, a la 
media noche se levanta a llorar y suspirar, y llama y clama a 
dios todopoderoso, invisible e impalpable; llámale con lágri-
mas, ora con tristeza, demándale con importunación que le 
dé favor. (SAHAGÚN, 1999, p. 365)

El trabajo para llegar a la pureza es largo y difícil, es una prolonga-
da penitencia, que otorgará recompensas:

42 - De noche vela en el tiempo de dormir, no duerme, y si 
es mujer cuerda y sabia, duerme aparte, en otro lugar de casa 
hace su cama, allí vela y está esperando cuando será la hora 
de levantarse a barrer la casa y hacer fuego, y por esto la mira 
dios con misericordia, y por esto le hace mercedes aquí en 
este mundo, la da corazón varonil para que sea rica y biena-
venturada en este mundo para que tenga de comer y beber y 
que no sepa de dónde le viene la abundancia; lo que sembra-
re de sus heredades crece y multiplicase; si quisiere tratar 
en el mercado, todo lo que quiere se le vende a su voluntad.
43 - También por esta causa de velar y orar, le hace merced 
dios de buena muerte. (SAHAGÚN, 1999, p. 365)

El libro sexto de la Historia general de las cosas de la Nueva Es-
paña (SAHAGÚN, 1999) es una edificante y espiritualizada versión de los 
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mexicas. La postal piadosa de una sociedad colonizada por el imaginario 
de la carne. Cenizas del genio del paganismo.

5 Consideraciones finales

Una literatura que resguarda la alteridad implica la apertura al 
mundo que relata. Bosqueja en su retórica los pilares que sostienen ese 
régimen de verdad que alimenta la civilización que la produce. Estos 
fragmentos presentados y analizados de literatura no están es esa lógica: 
En el libro sexto de la Historia general de las cosas de la Nueva España, 
una vez tematizado a partir de la simbólica de la carne en Occidente, qué 
se encuentra: ¿Moral cristiana entre paganos?, ¿religión natural cristia-
na? ¿Iluminación originaria? ¿Estoicos tropicales? ¿Vírgenes y castos 
escapando de la tentación del sexo? y ¿el culto fálico mesoamericano? 
¿Confesión y culpabilidad nahua? ¿Miedo prehispánico ante el mundo? 
Muchas representaciones que parecieran ajenas al mundo relato, imagi-
narios instituidos sin un correlato social claro que les de sustento. Esa 
literatura instituye y funda un mundo adecuado para recibir el cristianis-
mo, no el mundo prehispánico. No hablan del pasado, hablan del futuro. 
Las retóricas en náhuatl no exaltan una antigua moral, están escritas en 
náhuatl precisamente porque permiten ejercer un espacio para el domi-
nio cristiano: hacen natural el paso del paganismo al cristianismo.  Son 
textos de evangelización organizados bajo la simbólica del control del 
cuerpo. Por sus líneas lo van cincelando en instituciones que nunca exis-
tieron así: perfectas, rescatables para la predicación del Evangelio. El 
mundo que están creando es para el oído del converso: son textos para 
predicar bajo la autoridad del trabajo sobre la carne. Generan un co-
nocimiento que le ayude a los catecúmenos y sacerdotes a modelar los 
cuerpos y las costumbres; saberes que le den profundidad histórica al 
horizonte indígena cristianizado.

En los textos las creencias del otro han dejado de pertenecer a la 
tradición indígena: no existe una intención de describir o resguardar 
para la posteridad el saber pagano. Tampoco es que Sahagún no hubiese 
visto bien o le mintieran escribió el mejor texto que pudo: aquél en don-
de las creencias del otro retóricamente justifican la nueva emergencia 
civilizatoria: el cristianismo avanzó por los cuerpos, los espiritualizó y 
domesticó. La memoria india, purificada y cristianizada, adquirió un lu-
gar privilegiado en la lógica de la Salvación Universal. Sólo colonizada 
podía ser rescatada para Reino de Dios.



133

Amazônias inscritas em letras e beiras

Referências

BERMAN, M. Cuerpo y espíritu - La historia oculta de Occidente. San-
tiago, Chile: Editorial Cuatro Vientos, 2002.

BIBLIA DE JERUSALÉN. Traducción Equipo de traductores de la edi-
ción española de la Biblia de Jerusalén. Barcelona: Folio, 2006. 4 vols.

BOURDIEU, P. La dominación masculina. Barcelona: Anagrama, 2000.

CERTEAU, M. La escritura de la historia. México: UIA, 1993.

EHRMAN, B. Cristianismos perdidos - Los credos proscritos del Nue-
vo Testamento. Barcelona: Ares y Mares, 2004.

FOUCAULT, M. Las palabras y las cosas. México: Siglo XXI, 1995.

______. Historia de la sexualidad - El uso de los placeres. México: Siglo 
XXI, 2009. v. 2

KOSELLECK, R. Los estratos del tiempo: estudios sobre la historia. 
Barcelona: Paidós, 2001.

MARCO, A. Meditaciones. Madrid: RBA-Gredos, 2008.

ONFRAY, M. Las sabidurías de la antigüedad - Contrahistoria de la 
filosofía I. Barcelona: Anagrama, 2007.

RICŒUR, P. El conflicto de las interpretaciones - Ensayos de herme-
néutica. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 2003.

______. Tiempo y Narración II. México: Siglo XXI, 1995.

SAHAGÚN, B. Historia general de las cosas de la Nueva España. Mé-
xico: Porrúa, 1999.

SEGUNDO, M. El crepúsculo de los dioses: ensayo sobre el horizonte 
de la supresión del otro. Editorial Académica Española, Madrid, 2012.

TERTULIANO. Ad martyres. Biblioteca electrónica cristiana, BEC, 
VE Multimedios. Disponible: <http://multimedios.org/docs/d001515/>. 
Acceso en: 30 de jun. 2013.





135

7  C O N F L I T O S  A G R Á R I O S  E M  R O N D Ô N I A ,
 O  T J R O  E  O  C A S O  C A N A Ã
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1 Introdução

Analisar a interface do Poder Judiciário (TJRO) com os conflitos 
agrários em Rondônia é a proposta do presente artigo. Será examinada 
a questão agrária no Estado, os conflitos decorrentes, a resposta juris-
dicional a esses litígios coletivos e a função social da terra na interpre-
tação legal em contraponto ao modelo jurídico dominante. Busca-se 
ainda compreender o instituto jurídico do Reconhecimento de Conflito 
Fundiário disposto na lei estadual Nº 784/1998 e seu resultado para a 
solução da lide.

A análise tem como suporte a ação possessória envolvendo o imó-
vel rural fazenda Arrobas Só Cacau, situado em Ariquemes – RO, a cerca 
de 60 km da sede do município, onde se instalou o acampamento de tra-
balhadores rurais denominado “Canaã”, do movimento social Liga dos 
Camponeses Pobres (LCP), com 286 famílias (BRASIL, 2017b, p. 1), há 
cerca de 15 anos.

Esse foi o caso selecionado pela peculiaridade de ter ocorrido no 
local oito tentativas de cumprimento de liminar de reintegração de pos-
se, deslegitimadas pelo movimento social, estando a última suspensa até 
a presente data.

1 Professor de Direito Constitucional da graduação e pós-graduação da Faculdade Católica de Rondônia 
(FCR). Coordenador do Curso de Direito da Faculdade Católica de Rondônia (FCR); Mestre em Direito Econômico 
e Socioambiental pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR). Doutorando em Ciência Jurídica 
pela Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI). Líder do Grupo de Pesquisa em Direitos Fundamentais e Políticas 
Públicas na Amazônia (GPDPol); Advogado. E-mail: pedro_abib@hotmail.com.

2 Bacharel em Direito pela Faculdade Católica de Rondônia (FCR) e em Comunicação Social pela Universidade 
Federal de Juiz de Fora (UFJF); Especialista em Língua Portuguesa. Mestre em Geografia pela Universidade Federal 
de Rondônia (UNIR). E-mail: jeannemargaretha@gmail.com.
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Nesse período de ocupação houve interdição de rodovias, servi-
dores do INCRA e funcionários da fazenda já se tornaram reféns dos 
acampados e permanece a tensão e ameaças entre as partes. Somente em 
2015 houve o pedido judicial de Reconhecimento do Conflito Fundiário 
ao Tribunal Pleno Administrativo do TJRO, tendo sido acatado, o que 
remeteu o processo a um juiz agrário.

A relevância desse estudo se justifica pela emergência da situação 
de conflitos agrários em Rondônia. A Ouvidoria Agrária Regional, órgão 
vinculado ao INCRA, elenca em seu Relatório de Monitoramento de Con-
flitos Agrários (BRASIL, 2017b, p. 1) uma situação alarmante: 106 áre-
as rurais em Rondônia com risco iminente de conflito, envolvendo 8.317 
famílias, sendo que 27 dessas áreas estão classificadas com a graduação 
mais alta de “risco”, com registros de ocorrência de sequestros e mortes.

O artigo trabalha com a hipótese de que, embora as normas co-
locadas pelo ordenamento jurídico tenham o condão de decidir a lide, 
permanecem no limbo da ineficiência, da procrastinação, evidenciando 
que há um descompasso entre a norma e a forma de atuar do Poder Judi-
ciário que, sob a égide de um Estado com feições patrimonialistas, não 
vê a terra como instrumento de atendimento das necessidades de ordem 
social e da viabilização das liberdades de oportunidades.

Por se tratar Rondônia de uma unidade da Federação com alto ín-
dice de conflitos agrários com mortes no campo, mereceria do estado 
uma atuação jurídica especializada e efetiva nas ações dessa natureza e, 
sobretudo, que suas decisões considerassem prioritariamente o princí-
pio constitucional da função social da propriedade em relação às con-
cepções de posse e de propriedade da terra específicas do Direito Civil.

O estudo tem abordagem qualitativa, utilizando o método mono-
gráfico (GIL, 2008, p. 18), que parte do princípio de que a análise de um 
caso em profundidade pode ser considerada representativa de muitos 
outros. As técnicas utilizadas foram a observação simples, pesquisa do-
cumental, bibliográfica e entrevista; técnicas capazes de reunir um con-
junto qualitativo de informações para a análise e interpretação.

2 Histórico fundiário de Rondônia: origem dos atuais conflitos

Em Rondônia a urgência do governo federal no século passado, nas 
décadas de 1970 e 1980, era a ocupação das fronteiras, acolhendo no Es-
tado brasileiros de todo o País, quando deu-se início à colonização sob 
os lemas Integrar para não entregar e Ocupar a terra sem homens com 
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os homens sem terra, com uma considerável transição do regime de pro-
priedade estatal ao regime de propriedade privada.

Assim, o INCRA implantou à época grandes projetos de colonização 
e de assentamento, discriminou terras devolutas, alienou terras públicas e 
buscou organizar a estrutura fundiária do estado para assentar a crescente 
população de migrantes incentivada pelo Governo Federal. Nesse período, 
24,36% do território foi destinado ao assentamento de trabalhadores rurais 
sem terra (OLIVEIRA, 2010, p. 330). Esses projetos deram origem a cin-
quenta dos atuais cinquenta e dois municípios do Estado.

A intervenção estatal priorizou a organização agrária no sistema 
de pequenas propriedades rurais, através dos Projetos de Colonização 
Oficial, assentando famílias em áreas médias de 100 ha e depois de 50 
ha, bem como as legitimações de posse eram limitadas a essa metragem. 
Ocorreu ainda a alienação de terras públicas, entre 500 e 2.000 ha, por 
meio de licitações visando o desenvolvimento de projetos agropecuários 
de maior porte, que geraram Contratos de Alienação de Terras Públicas 
(CATP), Contratos de Concessão de Terras Públicas (CCDTP) e Contra-
tos de Promessa de Compra e Venda (CPCV).

Um total de 1.580.000 hectares de terras rurais (6,62%) foram des-
tinados a essas modalidades de contratos, em 1.100 unidades, que eram 
condicionados para sua resolução ao desenvolvimento de projetos 
agropecuários e ao pagamento do título. Com o abandono dessas terras 
ao longo dos anos ou o não cumprimento das cláusulas contratuais, as 
disputas pela sua posse se tornaram constantes entre os trabalhadores 
rurais sem-terra, organizados ou não em movimentos sociais, e os li-
citantes, compradores destes ou outros posseiros. Ao mesmo tempo, o 
processo de regularização para o licitante ou de reversão dessas terras 
para o patrimônio público se tornou ínfimo com tantos entraves buro-
cráticos e judiciais.

Hoje com uma população estimada de 1,805 milhão de pessoas, 
Rondônia convive com uma realidade preocupante. O Estado ocupa po-
sição de destaque no País em homicídios causados por conflitos agrários. 
Entre as principais causas da disputa, além das terras licitadas e não regu-
larizadas até o momento, estão as ocupações desordenadas de terras pú-
blicas não destinadas e falta de títulos para as terras dos assentamentos.

Segundo dados do Relatório de Monitoria OAR (BRASIL, 2017b), 
foram identificadas ocupações conflituosas em 106 imóveis rurais, loca-
lizados em 23 municípios, com 8.759 famílias acampadas, sendo a maior 
incidência nas regiões do Vale do Jamari e Cone Sul.
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O Gráfico 01 a seguir ilustra o diagnóstico dos conflitos agrários 
no Estado de Rondônia.

Gráfico 01: Risco de ocorrer conflitos nas áreas ocupadas

Fonte: Brasil (2016)

De acordo com divulgação da Comissão Pastoral da Terra (CPT, 
2018), entidade vinculada à igreja Católica, publicada em abril de 2018, 
o número de pessoas assassinadas no campo, por motivos ligados à dis-
puta da terra e afins, se ampliou para 70 mortes em 2017, contra 61 em 
2016, o maior número de vítimas desde 2003. Neste cenário, Rondônia 
despontou em segundo lugar: 17 mortes, ou 24,2% do total do País. Os 
movimentos sociais no campo em Audiência Pública sobre a Violência e 
os Conflitos Agrários em Rondônia (CPT, 2017), realizada em 20 de junho 
de 2017, em Porto Velho (RO), também manifestaram sua preocupação 
com a situação agrária do Estado, segundo os quais Rondônia concen-
trou 40% das mortes no campo de todo o Brasil em 2014 e 2016.

A CPT afirma que historicamente a violência se concentra na Ama-
zônia. Terras públicas não destinadas, expansão das fronteiras agrícolas 
e atividades intensas na área de mineração, hidrelétricas e madeireiras, 
vêm exigindo muito esforço e investimento do poder público e provocan-
do a valorização das terras. Dessa forma se acirram as disputas, que além 
da violência sempre levam ao crescimento da concentração da proprie-
dade latifundiária, conclui o relatório.

A Ouvidoria Agrária Nacional (BRASIL, 2014) sintetiza as princi-
pais causas dos conflitos agrários no Brasil: grilagem de terras, ocupação 
de terras públicas e particulares, reconcentração de lotes em projetos de 
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assentamento do INCRA, impunidade, despejo sem ordem judicial, extra-
ção ilegal de madeira, porte ilegal de armas e “pistoleiros” nas fazendas.

Na audiência pública, os movimentos sociais alegaram que nos 
dias atuais outro fator agravante estaria em curso por parte do governo 
brasileiro, que seria um “processo proposital de negligência às questões 
demandadas por indígenas, seringueiros, quilombolas, ribeirinhos, cam-
poneses, agroextrativistas, posseiros, sem terras e grupos socialmente 
organizados pelo direito à terra” (CPT, 2017). Em especial, destacaram 
os recentes marcos legais da regularização fundiária expressos na Lei Nº 
13.465/2017, que legitimariam processos de grilagem de terras.

3 Fazenda Arrobas Só Cacau e acampamento Canaã: a demanda judicial

O imóvel rural fazenda Arrobas Só Cacau é formado por oito lotes 
provenientes de CATPs firmados entre o INCRA e os licitantes em 1978, 
com dimensões variando entre 400 e 500 hectares cada, no município de 
Ariquemes (RO). Quatro deles já foram liberados das cláusulas resoluti-
vas, estando aptos a receber o Título de Domínio (TD). Os outros quatro 
aguardam, para titulação, de decisão administrativa do órgão de regula-
rização fundiária na Amazônia Legal, Programa Terra Legal, vinculado à 
Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrá-
rio da Casa Civil.

O imbróglio agrário teve início com a transferência informal com 
o passar dos anos dos licitantes originários para terceiros, realização de 
várias fusões e constituição de novas matrículas nos cartórios de registro 
de imóveis, sendo que os lotes que a princípio estariam liberados para 
titulação estão parcialmente inseridos em lotes não liberados.

No início da década de 2000 a fazenda foi ocupada por famílias 
integrantes da Liga dos Camponeses Pobres (LCP) que lá residem e cul-
tivam as terras. Segundo o Relatório de Monitoria do INCRA (BRASIL, 
2017b), são 286 famílias.

Atualmente tramita no âmbito federal uma “Ação de resolução de 
contrato de alienação de terras públicas e cancelamento de registro imo-
biliário c/c reintegração de posse”, ajuizada pelo Incra no sentido de rea-
ver as terras para posterior destinação à reforma agrária.

Contra o acampamento Canaã há duas ações judiciais de reintegra-
ção de posse no âmbito estadual: Autos Nº 0040056-47.2004.8.22.0002 (2ª 
Vara Cível de Ariquemes) e Nº 0013156-75.2014.8.22.0002 (4ª Vara Cível de 
Ariquemes). Os processos em curso carecem de decisão final e já foram 
oito as tentativas de cumprimento de liminares de Reintegração de Posse.
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Verificamos que o conflito instaurado judicialmente em 2004 so-
mente veio a ser reconhecido tardiamente como tal pelo Poder Judiciá-
rio, e desde então não se tem notícia de solução jurídica para o mesmo.

Dessa maneira, é questionável a falta de um tratamento adequado 
preventivo para ações judiciais potencialmente conflituosas em Rondô-
nia e, de um modo geral, a consideração dos aspectos constitucionais nas 
ações possessórias de imóveis rurais.

4 A função social da terra

A propriedade da terra no Brasil tem como alicerce uma finalidade 
social, conforme artigo 5º, incisos XXII e XXIII, da Constituição Federal 
Brasileira de 1988, que ao garantir o direito de propriedade, o condiciona 
ao atendimento de sua função social.

Essa disposição constitucional deu uma conotação social ao direito 
de propriedade, até então um direito eminentemente individual na con-
cepção civilista do Código de 1916.

Também expressa o Estatuto da Terra (Lei n. º 4.504/64), quando 
prevê em seu artigo 2º, caput, que a oportunidade de acesso à proprie-
dade da terra será assegurada a todos, ficando condicionada pela sua 
função social.

No parágrafo 1º, o Estatuto especifica e delimita que para o cum-
primento da função social a terra deve simultaneamente favorecer o 
bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores que nela labutam, bem 
como de suas famílias, manter níveis satisfatórios de produtividade, as-
segurar a conservação dos recursos naturais e observar as disposições 
legais que regulam as justas relações de trabalho entre os que a possuem 
e a cultivem. Critérios esses mantidos no artigo186 da CFRB.

Esse comando legal tem origem na teoria da Função Social da Pro-
priedade, de León Duguit, e em seu processo histórico, que concebe o 
direito de propriedade à terra vinculado à garantia da subsistência hu-
mana, impondo ao proprietário o dever social de dispor da sua proprie-
dade de modo que possa garantir as condições mínimas e adequadas de 
vida a toda comunidade.

Hoje em dia, a propriedade deixa de ser o direito subjetivo 
do indivíduo e tende a se transformar na função social do 
detentor dos capitais mobiliários e imobiliários. A proprie-
dade implica, para todo aquele que detém uma riqueza, na 
obrigação de empregá-la de modo a acrescer a riqueza social 
e por este meio a interdependência social. Só este detentor 
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pode satisfazer uma certa necessidade social. Só ele pode 
aumentar a riqueza gerada fazendo valer aquela que está em 
seu poder. Ele fica então socialmente obrigado a atender a 
esta necessidade e não será protegido socialmente, senão 
quando a satisfaz e na medida em que a satisfaz. (PACHE-
CO, 1965, p. 165)

É na função social da propriedade que está o cerne do ordenamen-
to jurídico agrário em relação à propriedade rural brasileira. Porém, há 
uma imbricação civilista, destacada por José Afonso da Silva, importante 
de se observar para a compreensão dos fenômenos:

Os juristas brasileiros, privatistas e publicistas concebem o 
regime jurídico da propriedade privada como subordinado 
ao Direito Civil, considerado direito real fundamental. [...] 
essa é uma perspectiva dominada pela atmosfera civilista, 
que não levou em conta as profundas transformações im-
postas às relações de propriedade privada, sujeita hoje, à 
estreita disciplina do Direito Público, que tem sua sede fun-
damental nas normas constitucionais. (SILVA, 1992, p. 246)

E nessa conexão reside parcela considerável dos complexos pro-
blemas envolvendo a propriedade rural, uma vez que o direito de pro-
priedade por si só vem prevalecendo sobre o comando constitucional de 
exigência de sua função social.

Marés (2003, p. 112-113) observa que a função social é da terra (ob-
jeto de direito), e não da propriedade (o próprio direito) ou do próprio 
proprietário (titular do direito): “[…] a terra tem uma função social a cum-
prir independentemente do título de propriedade que possam lhe outor-
gar os seres humanos em sociedade.”

Os critérios constitucionais estão colocados possibilitando a ve-
rificação do cumprimento da função social, porém, segundo o autor, “a 
interpretação oficial é de que o fato de não cumprir a função social não 
retira do proprietário nenhum dos direitos estabelecidos […] inclusive de 
reaver a terra usando a força pública de quem dela se empossar” (MA-
RÉS, 2013, p. 112).

Afinal, para as ações possessórias, que são também um meio trans-
versal de proteção da propriedade, os requisitos do Código de Processo 
Civil, em seu capítulo III, limitam-se ao exame perfunctório das provas, 
quais sejam: a própria posse, a turbação ou o esbulho praticado pelo réu 
e a data dos mesmos, a continuação da posse, embora turbada, na ação de 
manutenção ou perda da posse na ação de reintegração.
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Levantamento da jurisprudência do Tribunal de Justiça de Minas 
Gerais (TJMG) acerca da solução dos conflitos envolvendo os movimen-
tos sociais agrários e os proprietários rurais (CORREIA, 2009, p. 58-60), 
que analisou 52 julgados, proferidos entre 2000 e 2009, enumerou as ale-
gações em defesa da propriedade por si só e, por outro lado, do cumpri-
mento de sua função social:

- Muitas são as alegações daqueles que defendem que a pro-
priedade deve ser protegida, ainda que descumpridora de 
sua função social. Eis as principais:
1. O cumprimento da função social não deve ser analisado 
em sede de ação possessória por falta de amparo legal;
2. A desapropriação de terras para fins de Reforma 
Agrária é de competência exclusiva da União através do 
Poder Executivo;
3. A invasão de terras é autotutela, que não se justifica 
nem pela omissão do Estado em promover o bem-estar 
social a todos;
4. Negar a reintegração de posse quando o autor atende aos 
requisitos do art. 927 do CPC seria praticar desapropriação 
sem o devido processo legal, sem justa indenização, ofenden-
do aos princípios constitucionais do juiz natural, do acesso 
à justiça, da ampla defesa, do contraditório e da legalidade.
- Os seguintes são os argumentos daqueles que acatam a 
doutrina apresentada neste trabalho monográfico, coleta-
dos a partir dos julgados analisados: 
1. O direito de propriedade deve ser relativizado, sendo ve-
dado o seu exercício de maneira egoística;
2. A função social da propriedade é parte integrante do di-
reito de propriedade, alterando-o em seu cerne e limitando 
o seu exercício;
3. O instituto da função social da propriedade é direito e 
garantia fundamental previsto no art. 5º da Constituição, de 
aplicação imediata, obrigando a sua observância quando da 
interpretação do ordenamento jurídico como um todo;
4. A interpretação sistemática da Constituição determina 
que a propriedade que não cumpre função social não mere-
ce tutela estatal. Assim, ainda que haja esbulho possessório 
ou turbação, deve ser indeferido o pedido de reintegração 
de posse e que tal ato judicial não significa desapropriação.

Essas alegações de um modo generalizado conduzem os proces-
sos e decisões na área agrária. No caso do imóvel rural fazenda Arro-
bas Só Cacau, verifica-se que coube ao poder Judiciário unicamente o 
exame dos requisitos possessórios para a concessão das liminares de 
reintegração de posse.
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O amparo que o proprietário de terra descumpridor da Constitui-
ção encontra nas ações possessórias é considerado um paradoxo por Ma-
rés (2003, p. 119). O mesmo “não pode utilizar-se dos institutos jurídicos 
de proteção, com as ações judiciárias possessórias e reivindicatórias para 
reaver a terra de quem as use, mais ainda se quem as usa está fazendo 
cumprir a função social”.

Outras contradições são apontadas pelo autor, tais como a insus-
cetibilidade de desapropriação da terra produtiva, presente no artigo 185 
da Constituição Federal, o que considera armadilha do texto constitu-
cional introduzida pelos ruralistas. Ora, não há como desapropriar uma 
terra que não cumpre os demais três requisitos da função social, que a 
rigor deveriam ser simultâneos pelo artigo 186, se sendo somente produ-
tiva fica insuscetível de desapropriação.

Uma consideração pertinente do autor é o entendimento equivo-
cado que se tem da produtividade, afinal a terra pode cumprir as exigên-
cias de Grau de Eficiência da Exploração (GEE) e o Grau de Utilização 
da Terra (GUT) e tal produção e seu consequente lucro comprometerem 
sua preservação para as gerações futuras, frustrando o atendimento da 
função social.

De qualquer forma, assevera o autor que a desapropriação termi-
na sendo um prêmio para o latifundiário que não cumpre a exigência 
da função social para a manutenção de seu direito sobre a terra, já que 
“remunera a mal usada propriedade, isto é, premia o descumprimento da 
lei e garante a integridade do direito ao violador da lei” (MARÉS, 2003, 
p. 109). Além disso, estará em plenas condições de comprar outra colo-
cando novamente em risco o uso da terra para a sobrevivência humana.

Vários são os apontamentos sobre os equívocos e as lacunas no 
ordenamento jurídico no que tange à função social da terra, acrescenta-
dos pela ausência de um procedimento adequado para a lide. Certo é que 
o descompasso entre o cumprimento do comando processual civil e o 
exame isolado dos dispositivos constitucionais na apreciação da função 
social da terra vem gerando graves conflitos no campo e as estatísticas da 
violência no meio, ainda no século XXI, não param de crescer.

5 O movimento social

A Liga dos Camponeses Pobres (LCP) é o movimento social de tra-
balhadores rurais sem terra que lidera o acampamento Canaã na fazenda 
Arrobas Só Cacau. De acordo com um dos dirigentes do movimento, José 
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Fonseca de Souza (Pelé), a LCP surgiu da resistência camponesa após o 
Massacre de Corumbiara, conflito que resultou na morte de 12 pessoas 
na fazenda Santa Elina, no município de Corumbiara (RO), em 1995, após 
o cumprimento de uma liminar de reintegração de posse por policiais 
militares em desfavor dos trabalhadores rurais sem-terra acampados no 
local (SOUZA, 2002)3. 

Nossa luta principal é pela terra, por uma reforma agrária 
com a destruição de todo o latifúndio. Lutamos por uma re-
forma agrária justa, onde o camponês pode ter o pão de cada 
dia, onde ele pode ter educação, saúde digna também.
[...] O programa de luta da LCP é tomar a terra, acabar com o 
latifúndio; criar mais produção, com mais cooperação, mais 
desenvolvimento da técnica, da força produtiva do homem; 
construir o poder do povo, ele poder decidir a escola e a edu-
cação que ele quer, o que ele vai plantar e para quem quer 
vender; isso e outras coisas. Em resumo isso a gente chama 
de Programa Agrário.

Desse modo, o dirigente descreveu o movimento que tem como 
principal forma de atuação, segundo ele, a tomada da terra, a organiza-
ção da resistência para permanecer nela, as manifestações e concentra-
ções nas cidades e a ocupação de prédios governamentais, especialmente 
o INCRA, e bancos. Para se defenderem, relata: “a gente se trata por 
apelidos e cobre o rosto durante as lutas, porque sabemos que os nossos 
inimigos procuram nos marcar para perseguir e matar […] os latifundi-
ários e os governantes querem destruir o movimento.” (SOUZA, 2002)4.

No Brasil o movimento social de referência para a temática posta 
foi o das Ligas Camponesas, formadas no Nordeste nas décadas de 1950 
e 1960. Com elas o movimento dos trabalhadores sem-terra ganhou di-
mensão em escala nacional. De acordo com Casagrande (1995, p. 46), os 
movimentos sociais negam o modelo político existente e apontam para 
novas formas de relações sociais. “Esta negação se expressa através de 
um crescente processo de deslegitimação de decisões tomadas autorita-
riamente pelo Estado ou assumidas de acordo com interesses das classes 
dominantes”. São sujeitos coletivos que praticam, no enfrentamento, vá-

3 Trata-se de entrevista concedida ao Jornal a Nova Democracia, na edição nº 04. Latifundiários declaram 
guerra aos camponeses em Rondônia. 2002. Disponível em:<http://anovademocracia.com.br/no-4/1326-
latifundiarios-declaram-guerra->.

4 Trata-se de entrevista concedida ao Jornal a Nova Democracia, na edição nº 04. Latifundiários declaram 
guerra aos camponeses em Rondônia. 2002. Disponível em:<http://anovademocracia.com.br/no-4/1326-
latifundiarios-declaram-guerra->.
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rias formas de desobediência civil, descumprindo leis e ordens judiciais, 
em busca de seus direitos, estabelecidos ou não.

Exatamente o que observamos com relação ao acampamento Ca-
naã. Convictos de seus direitos, os integrantes do movimento resistem 
e se mantêm firmes na terra, ludibriando as decisões de reintegração e 
deslegitimando-as, ao sair e retornar na sequência.

6 A justiça agrária e o Reconhecimento do Conflito Fundiário

O anseio dos jusagraristas por ocasião da Assembleia Consti-
tuinte de 1987 era pela inserção na nova Carta de uma justiça agrária 
especializada na esfera federal, com estrutura completa de um órgão 
autônomo do Judiciário, com 1ª e 2ª instâncias e um Tribunal Superior 
Agrário. A autonomia do setor se justificava por sua especialidade, por 
se tratar de assunto relevante para a soberania do País e pelos momen-
tos conturbados que o Brasil enfrentava no setor com elevado número 
de assassinatos no campo.

Porém, um único artigo na Constituição Federal (BRASIL, 1988) 
contemplou a questão:

Art. 126. Para dirimir conflitos fundiários, o Tribunal de 
Justiça designará juízes de entrância especial, com compe-
tência exclusiva para questões agrárias.
Parágrafo único. Sempre que necessário à eficiente presta-
ção jurisdicional, o juiz far-se-á presente no local do litígio.

Afora a frustração, as críticas foram centradas na escolha da justi-
ça estadual, tendo em vista ser uma questão de interesse nacional. Cou-
be à justiça federal os conflitos fundiários, ações de retomada ou desa-
propriação que tiverem a União, autarquia ou empresa pública federal 
como parte, conforme os artigos 109, I e 184 da CF. Além disso, houve 
a avaliação de que designar juízes dessa forma contraria o princípio do 
juiz natural, já que é considerável a probabilidade de que o conflito não 
preexista ao juiz competente.

Em que pese as opiniões contrárias, desse modo se configurou 
o Poder Judiciário na área agrária: as causas envolvendo a União, au-
tarquias empresas federais processam-se perante os juízes federais; as 
ações possessórias ou petitórias, as quais não envolvem a União e seus 
órgãos, são de competência da justiça estadual e a competência estadual 
da Justiça Ordinária, qualquer que seja a entrância – para todas as ques-
tões agrárias, ressalvados os casos anteriores.
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Posteriormente, o art. 126 da Constituição foi alterado pela 
Emenda Constitucional nº 45/2004, que determina aos tribunais esta-
duais a criação de varas especializadas com competência exclusiva para 
questões agrárias. De acordo com o CNJ (2013), onze TJs e dois TRFs 
possuem varas especializadas em questões agrárias, nos quais se inclui 
o estado de Rondônia.

Contudo, exceto pelo TRF 1ª Região, Seção Judiciária de Rondônia, 
que possui a Vara Ambiental e Agrária desde 2010, o que de fato ocorre 
no TJ/RO é apenas a designação pelo Tribunal Pleno Administrativo de 
dois juízes de terceira entrância pelo prazo de dois anos, prorrogável por 
igual prazo, para dirimir os conflitos fundiários, conforme estabelece a 
Lei Estadual Nº 784, de 03 de julho de 1998.

O juiz agrário no período de 2017-2018 e atual desembargador do 
TJ/RO, José Antônio Robles em entrevista avalia que uma vara agrária 
especializada é necessária para a justiça estadual de Rondônia:

Veja bem, temos aqui em Porto Velho varas que tratam de 
violência contra a mulher, temos juizados que tratam de in-
frações praticadas por adolescentes, temos vara especiali-
zada em entorpecentes e porque não uma vara agrária? O 
que já é de conhecimento da Corregedoria. Então, assim eu 
acredito que logo logo nós teremos uma vara dessa, o que 
seria importante. Todos os conflitos agrários, danos ao meio 
ambiente, possessórias e usucapião estariam sendo proces-
sados só nessa vara. Seria muito bom. No entanto, isso tudo 
demanda estudos. Nós deveríamos ver antes de criar varas 
o impacto que ela vai causar se ela é necessária, porque isso 
tudo gera custos também. (ROBLES, 2018)5

Na inexistência de uma vara agrária especializada no âmbito es-
tadual, as ações são pulverizadas nas mais diversas comarcas do esta-
do, decididas por juízes da vara comum, sem o devido conhecimento da 
complexa estrutura fundiária de Rondônia, que suscitará ou não o Reco-
nhecimento do Conflito Fundiário, ato que leva o processo para distri-
buição ao juiz agrário, que por sua vez é transitório, já que nomeado por 
um pequeno interstício.

A Lei Nº 784, de 03 de julho de 1998, determina em seu artigo 2º 
que “Caberá ao Tribunal Pleno Administrativo reconhecer a existência 
do conflito fundiário e designar os juízes para julgá-lo”. Por sua vez, a 
Resolução TJRO Nº 11/98 dispõe sobre o procedimento para reconhe-
cimento do conflito fundiário e a designação dos juízes para dirimi-lo.

5 Trata-se de entrevista realizada com Magistrado do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, Sr. José 
Antônio Robles, em maio de 2018.
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Esse reconhecimento pode ser requerido ao presidente do Tribunal 
Pleno Administrativo do TJRO, com fundamentação, pelos poderes Execu-
tivo e Legislativo estadual ou municipal, Ministério Público de Rondônia, 
OAB, juiz da vara de origem e pelas partes, conforme art. 2º, § 1º da Lei 
784/98, e não será cabível quando o processo estiver em grau de recurso.

O único critério identificado na referida resolução para a conside-
ração do conflito é o “perigo de conflito armado”. O número de pessoas 
envolvidas e vulneráveis, as condições de sobrevivência, entre outros fa-
tores de precarização da vida, não estão contempladas na norma.

O Ouvidor Agrário Nacional, desembargador Gercino José da Silva 
Filho, avaliou que a “Vara Agrária” do Tribunal de Justiça do Estado tem 
que mudar a forma de trabalhar. “O processo só vai para a Vara Agrária 
se for comprovado pelo TJ a violência agrária, aqui em Rondônia casos 
de mortes não foram reconhecidos como conflito no campo” (CPT, 2015).

De acordo com Robles (2018), do total de cerca de cem áreas com 
conflito agrário em Rondônia, existem hoje em torno de oito a dez pro-
cessos judicializados e reconhecidos como tal. Por outro lado, o Relató-
rio de Monitoria da Ouvidoria Agrária Regional (BRASIL, 2017b) aponta 
27 áreas com alto risco de conflito, no total de 106 imóveis rurais envol-
vendo disputa coletiva. 

No processo do TJRO relativo à fazenda Arrobas Só Cacau, inicia-
do em 2004 na 2ª Vara Cível de Ariquemes esse reconhecimento veio a 
acontecer somente em 2015, depois de seis tentativas de cumprimento 
de liminar de reintegração de posse e da sentença que o pleiteou abaixo:

[...] Por isso, com base no art. 5º, § 2º, da Resolução nº 11/98 
do Tribunal de Justiça de Rondônia, e para evitar esse imi-
nente enfrentamento armado, que colocará em risco a vida 
de Oficiais de Justiça, inúmeros Policiais, diversos outros 
participantes da operação, crianças, jovens, adultos e idosos 
acampados, pugno pelo reconhecimento de conflito fundiá-
rio na espécie. Por conseguinte, suspendo o cumprimento da 
ordem de reintegração prolatada às fls. 1.690. Remetam-se os 
autos ao Tribunal Pleno Administrativo, conforme determina 
o art. 4º da Resolução supracitada. Intimem-se. Expeça-se o 
necessário. Ariquemes - RO, 27 de fevereiro de 2015. Elisân-
gela Nogueira Juíza de Direito. (RONDÔNIA, 2015)

Em alguns momentos processuais o cumprimento da sentença 
de reintegração de posse foi suspenso para aguardar o julgamento de 
processo na Justiça Federal, no Tribunal Regional Federal da Primeira 
Região, que aprecia o pedido do INCRA para cancelamento dos CATPs 
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pelo não cumprimento das cláusulas resolutivas pelos licitantes, o que a 
rigor tornaria as terras desimpedidas para destinação à reforma agrária, 
com a criação do assentamento reivindicado pelo movimento social, pro-
cesso esse que também tramita desde 2004.

De resto, nos deparamos com um Poder Judiciário que não conse-
gue solucionar a lide e adota soluções protelatórias, como terminou se 
revelando o Reconhecimento do Conflito Fundiário, com prolongadas 
negociações entre as partes e o poder público, vez que pode implicar em 
danos sociais sem proporções.

O que chama a atenção nos processos é que a fundamentação en-
contra guarida somente nos dispositivos legais que resguardam a pro-
priedade privada, e não nos constitucionais que têm como primado a 
função social da terra.

São decisões, neste caso socialmente refutadas, que amparam o in-
teresse lesado dos pretensos proprietários e de pessoas que firmaram 
contratos de compra e venda de terras pendentes de resolução junto ao 
poder público, lembrando que o CATP é propriedade limitada tendo 
como origem patrimônio público, sobre a qual incide ônus real, sendo 
portanto resolúvel.

Na tentativa de uma saída negociada, o TJRO transfere a respon-
sabilidade ao Poder Executivo para este encontrar uma solução admi-
nistrativa, que por sua vez seria revestida de ilegalidade uma vez que 
o referido contrato tem cláusula expressa não cumprida e trata-se de 
transferência do patrimônio público para o privado. Ou seja, deixa de 
resolver o problema e transforma-se na própria fonte da crise.

7 Considerações Finais

Da presente análise restou a convicção de que no processo em cur-
so se avolumam equívocos.

A interpretação dos comandos legais vem privilegiando o regra-
mento processual civil a despeito do constitucional e, além de não con-
siderar a função social da terra, não se atenta para as diferentes especifi-
cidades da posse rural, como a natureza socioeconômica do imóvel que, 
além de um bem patrimonial, se constitui em fator de produção para o 
atendimento ao interesse público de alimentação, fornecimento de insu-
mos agrícolas e a soberania alimentar para um país.

As justas reivindicações dos movimentos sociais a fim de pres-
sionar politicamente o estado para a reforma agrária desembocam no 



149

Amazônias inscritas em letras e beiras

judiciário que via de regra não oferece a resposta jurisdicional adequada 
ao conflito social.

Constatamos, enfim, que o TJRO não está apto à solução dos li-
tígios coletivos na área agrária, o que se confirma pelo rol de conflitos 
pendentes de solução no Relatório de Monitoria da Ouvidoria Agrária 
Regional e nos frequentes desacatos ao cumprimento de suas sentenças 
no caso Canaã, revelando-se decisões com potencial para provocar um 
caos social, com interpretações enviesadas e inexequíveis, como peças 
de uma ficção jurídica.
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8  “ D E  D I A ,  C O M  A  M A N H Ã ,  S U M I A” :  O  M I T O 
I N D Í G E N A  E N Q U A N T O  N A R R AT I VA 

P L U R I S S I G N I F I C AT I VA
Luana Jessica Gomes Pagung1*

1 Introdução

Não há povo sem História e histórias. Como observado por Roland 
Barthes (2001), a narrativa se inicia com a própria História da humani-
dade, estando presente em todos os tempos, lugares e sociedades, não 
havendo, portanto, nenhum povo sem narrativa. Robert Scholes e Robert 
Kellogg (1977) conceituam que, para se configurar no gênero literário 
narrativa, basta a presença de uma história e de um contador de histó-
rias. Nesse sentido, os povos indígenas são contadores de histórias por 
excelência. A narrativa para os Paiter Suruí, por exemplo, é uma produ-
ção essencialmente de tradição oral, na qual o ato de contar histórias não 
é apenas um ato de entretenimento, mas parte vital da estrutura de sua 
civilização, uma forma de transmissão dos conhecimentos tradicionais 
de seu povo (PUCCI, 2009).

Os Paiter Suruí são uma etnia indígena cuja população localiza-se 
em uma região fronteiriça entre o estado de Rondônia e o estado de Mato 
Grosso, em aldeias distribuídas ao longo e na proximidade da Terra In-
dígena Sete de Setembro. Denominados como Suruí pelos responsáveis 
pelo contato oficial, essa etnia indígena se autodenomina como “Paiter”, 
o termo em Tupi-Mondé, língua originalmente falada por eles, significa 
“gente de verdade, nós mesmos” (CARDOZO, 2014, p. 7). A narrativa mí-
tica “A mulher que namorou um espírito”, apresentada como objeto de 
estudo neste trabalho, pertence a esta etnia.

1* Mestranda em Estudos Literários pelo programa Mestrado Acadêmico em Estudos Literários da 
Universidade Federal de Rondônia – UNIR, sob orientação do professor Dr. Vitor Cei. Bolsista Capes. E-mail: luana.
pagung@outlook.com
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A narrativa Paiter Suruí expõe a cosmovisão desse povo, estabelece 
seus valores, criatividade verbal e demonstra sua qualidade imagética so-
bre o mundo. Por conseguinte, diversas dessas histórias são permeadas 
por elementos cosmológicos sendo elaboradas em uma estrutura narrati-
va mítica. Maria Inês de Almeida e Sônia Queiroz (2004) definem o mito 
como uma representação concreta da concepção do mundo, na qual cada 
povo constitui um esforço no sentido da representação de si próprio, do 
que é, do que faz, de como vive, e do estabelecimento de toda uma moral, 
um ritual, uma mentalidade, baseando-se nessa cosmovisão. “A função 
social do mito, porém, não exclui a sua função poética ou recreativa” 
(ALMEIDA; QUEIROZ, 2004, p. 233). Compreender essas narrativas mí-
ticas perpassa a compreensão da cultura na qual foram elaboradas, sua 
função e figuração no imaginário social (inconsciente) deste povo.

O mito possui uma ação significante, da mesma forma que, para a 
psicanálise, o inconsciente é estruturado como linguagem por meio da 
ação significante, assim, pode-se dizer que o inconsciente estrutura-se 
numa dimensão mítica, no linguajar do mito (FREUD, 1996a). A psicanáli-
se contribuiu para o estudo do mito por compreendê-lo como um fenôme-
no psíquico atuante no inconsciente. Com esse resgate do mito como estu-
do, estabeleceu-se uma ligação deste com a teoria psicanalítica, ampliando 
esse campo de investigação e retomando a discussão sobre a importância 
do mito no funcionamento do psiquismo (AZOUBEL NETO, 1993).

O inconsciente aproxima-se da noção de mito por meio do concei-
to do significante e do simbólico. Como Sigmund Freud (1996a) pontua, 
o mecanismo simbólico é característico da representação inconsciente, 
presente em toda a humanidade e expressa, em especial, nos mitos. Sen-
do que o mito “não é algo somente da ordem do significado, do conteúdo, 
mas igualmente diz respeito a como esse significado se constrói, a uma 
lógica que preside a articulação significante” (AZEVEDO, 2004, p. 12). 
Dessa maneira, a representação de mundo de um povo, como o dos Paiter 
Suruí, é construída consciente e inconscientemente, significada na cul-
tura e, então, transportada ao produto literário, sendo o mito um desses 
produtos – como poderá ser observado na análise deste trabalho com a 
narrativa “A mulher que namorou um espírito”.

Assim sendo, não apenas como matéria cultural, o mito também 
propicia fértil material literário enquanto narrativa carregada de dimen-
são estética. A literatura pode ser vista como composta da matéria-prima 
dos mitos, a partir do momento que compartilha com estes a dimensão 
simbólica, a incorporação de valores morais e de parâmetros de compor-
tamentos sociais e até mesmo certa compreensão histórica. Há grande 
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escassez de bibliografia voltada à compreensão da narrativa e criação 
poética dos indígenas brasileiros, e é no sentido de contribuir para pre-
encher essa lacuna que este artigo coloca-se (GUESSE, 2014).

Nesse escopo, este artigo tem por o objetivo desenvolver uma refle-
xão sobre o conceito de mito e sua abertura para uma plurissignificação. 
Para tanto, propõe-se uma análise dos elementos simbólicos presentes 
em uma narrativa mítica, “A mulher que namorou um espírito”, da etnia 
Paiter Suruí. Em foco, a narrativa que compõe o corpus deste trabalho foi 
narrada na língua Tupi-Mondé pelo indígena Ipokarã no ano de 1990, 
seu áudio foi gravado, transcrito e traduzido para o português pela an-
tropóloga Betty Mindlin, e integra o livro Vozes da Origem, uma seleção 
de narrativas do povo Paiter Suruí organizada pela antropóloga (MIN-
DLIN; NARRADORES SURUÍ, 2007, p. 9).2

Para traçar o percurso da análise, articulam-se algumas aproxi-
mações epistemológicas, valendo-se dos pensamentos de Claude Lévi-
-Strauss e Paul Ricoeur, tendo como fio condutor a confluência no 
pensamento psicanalítico de Sigmund Freud e seus discípulos, no que 
concerne à temática mítica. Essa intersecção (entre a Antropologia, a Fi-
losofia e a Psicanálise para desembocar nos Estudos Literários) justifica-
-se na medida em que, para abordar a produção literária indígena, per-
passamos pela: cultura, usando do devir que articula questões do sentido 
sendo permeado por uma rede significante nos elementos da narrativa. 
Os autores são trazidos para o debate como suporte para compreensão 
inicial do tema que caminha para um novo olhar teórico-crítico voltado 
às particularidades indígenas ao se propor, exatamente, como uma análi-
se de significados plurais. Ao ampliar as possibilidades de leitura, salva-
guardamos a pluralidade de sentidos possíveis contida no mito indígena, 
que carrega consigo sua composição cultural singular.

No sentido de desenvolver esse argumento, o presente artigo orga-
niza-se em duas seções: a primeira traz a discussão teórica do conceito 
de mito compreendido neste trabalho e a proposta de um olhar pluris-
significativo para o termo; a segunda seção apresenta, com o intuito de 
exemplificar essa reflexão acerca da compreensão plurissignificativa das 
narrativas indígenas de origem mítica, a análise simbólica da narrativa 
Paiter Suruí “A mulher que namorou um espírito”.

2 Optamos por manter a referência bibliográfica que cita a autoria coletiva, haja vista que o livro Vozes da 
Origem foi escrito por várias mãos, em um trabalho colaborativo de transcrição e “tradução criativa” de Betty Mindlin 
junto à criação dos narradores, que segundo alega a antropóloga “são os autores originais das narrativas” (MINDLIN; 
NARRADORES SURUÍ, 2007, p.15). Ademais, é importante destacar que a publicação deste livro foi estabelecida em 
acordo com a comunidade Paiter Suruí e os direitos autorais foram inteiramente repassados aos indígenas.
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2 O mito na intersecção dos saberes e sua proposta plurissignificativa 
na produção indígena

Como argumenta Claude Lévi-Strauss (2008), todo grupo social ex-
pressa, em suas narrativas míticas, suas atitudes em relação ao mundo e 
sua maneira de lidar com os problemas da existência humana. Por isso o 
mito apresenta-se como uma forma de adentrar no pensamento humano 
e, de certa maneira, investigar a cultura e sua produção narrativa. Os 
mitos “despertam no homem pensamentos que lhe são desconhecidos”, 
afirma Lévi-Strauss (2010, p. 13).

O mito inscreve-se em uma região da linguagem que se anuncia 
como lugar de significações complexas. Desse modo, o mito estrutura-se 
de forma análoga ao sonho, sua composição dá-se a partir de símbolos. O 
mito é o sonho da humanidade, “vestígios distorcidos de fantasias plenas 
de desejos de nações inteiras”, enquanto o sonho é o mito do indivíduo 
(FREUD, 1996b, p. 84).

Sigmund Freud (1996a), ao examinar os sonhos, traz a ideia de um 
sentido oculto que sofre uma distorção: ao mesmo tempo mostra e oculta 
um sentido latente em um sentido manifesto. Algo que, à sua maneira, 
Paul Ricoeur (1976) chama de duplo sentido, ou um sentido de primeira e 
segunda ordem, cujo papel consiste, assim como no âmbito psicanalíti-
co, em mostrar ocultando. Com essa perspectiva, o símbolo é compreen-
dido por Ricoeur (1976) como “toda estrutura de significação em que um 
sentido direto, primário, literal, designa, por acréscimo, outro sentido 
indireto, secundário, figurado, que só pode ser apreendido através do 
primeiro” (RICOEUR, 1988, p. 14).

Destarte, o símbolo é multívoco em uma expressão mostrado-ocul-
to na qual se estreita a análise da linguagem, assim “o símbolo refere 
sempre seu elemento linguístico a alguma coisa mais”. Desse modo, ao 
passo que a psicanálise associa os seus símbolos a conflitos psíquicos 
ocultos3, “o crítico literário os refere a algo como uma visão do mundo 
ou um desejo de transformar toda a linguagem em literatura”, como co-
menta Ricoeur (1976, p. 65).

O mito pode ser considerado como uma estrutura na qual o sentido 
não se encontra em seus elementos isolados, mas sim em sua composi-
ção de sentidos diversos. Sua substância “não se encontra nem no estilo, 
nem no modo de narração, nem em sintaxe, mas na história que é rela-

3 “Os símbolos pertencem a demasiados e excessivamente diversos campos da investigação. [...] A psicanálise, 
por exemplo, ocupa-se de sonhos, de outros sintomas e objectos culturais a eles afins como simbólicos de conflitos 
psíquicos profundos” (RICOEUR, 1976, p.65).
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tada”, como afirma Claude Lévi-Strauss (2008, p. 242). A narração mítica 
revela, então, “o indivisível, são reações que transcendem a oposição en-
tre o sensível e o inteligível”, partindo de formulações com significados 
constitutivos da cultura que os formula (LÉVI-STRAUSS, 2005, p. 33).

No caso dos Paiter Suruí, essa indivisibilidade dos mitos está, em 
grande parte, presente nas metáforas usadas para expressar essas his-
tórias que se constituem de significados arcaicos e transmitem pontos 
em comum, que, ainda hoje, são encontrados nas narrativas que são 
contadas às crianças (PUCCI, 2009). A narrativa mítica “A mulher que 
namorou um espírito”, que compõe este estudo, carrega esses elemen-
tos. Nesta o monte de cupim, por exemplo, é um espaço considerado 
perigoso, sendo esta atribuição um conceito formulado e significado 
dentro da cultura, compartilhado somente por esta e justificado dentro 
da elaboração narrativa.

O mito tem, então, valor significante, pois é “alguma coisa que, em 
si, não significa nada, mas carrega, certamente, toda a ordem de signi-
ficação” (LACAN, 1995, p. 261). Este valor é fortemente expresso em sua 
exigência por interpretação, precisando ser sempre (re)significado. Paul 
Ricoeur (1977) converge na mesma ideia ao dizer que “o símbolo é uma 
expressão linguística de duplo sentido que requer uma interpretação” 
sendo a interpretação “um trabalho de compreensão visando a decifrar 
os símbolos” (RICOEUR, 1977, p. 19).

Em uma proposta de reelaboração do conceito de interpretação, 
Paul Ricoeur (1988) o compreende como sendo “o trabalho de pensamen-
to que consiste em decifrar o sentido oculto no sentido aparente, em 
desdobrar os níveis de significação implicados na significação literal” 
(RICOEUR, 1988, p. 14). Destaca, então, que toda leitura de um texto, por 
mais ligada àquilo em vista de que foi escrito, sempre é feita “no interior 
de uma comunidade, de uma tradição ou de uma corrente de pensamen-
to vivo, que revelam pressupostos e exigências” (RICOEUR, 1988, p. 5). 
Neste sentido, o olhar ricoeuriano no que diz respeito à interpretação é 
trazido para este artigo por se colocar exatamente como uma proposta 
consciente de suas limitações e em abertura aos significados plurais: a 
análise da narrativa Paiter Suruí “A mulher que namorou um espírito”, 
proposta na segunda parte deste trabalho, é apenas uma das perspecti-
vas interpretativas possíveis, ao fazer esta leitura da narrativa ameríndia, 
muitas outras ainda permanecem enquanto possibilidades, salvaguar-
dando a sua imanência enquanto literatura, sua pluralidade de sentidos.

Segundo Paul Ricoeur (1976), símbolo e interpretação são compre-
endidos como conceitos correlatos: “há interpretação onde houver senti-
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do múltiplo; e é na interpretação que a pluralidade dos sentidos é torna-
da manifesta”. Com isso “a interpretação parte da determinação múltipla 
dos símbolos – da sua sobredeterminação, como se diz em psicanálise” 
(RICOEUR, 1988, p. 15-16). Por conseguinte, um texto pode ter vários 
sentidos, desde um sentido histórico a um sentido espiritual, que não 
são excludentes. Com isso, o próprio trabalho da interpretação mostra-se 
como um desígnio profundo de “vencer uma distância, um afastamento 
cultural, de tornar o leitor igual a um texto tornado estranho, e, assim, de 
incorporar o seu sentido à compreensão presente que um homem pode 
ter de si mesmo” (RICOEUR, 1988, p. 6).

Assim como a perspectiva psicanalítica propõe uma regressão ao 
arcaico para que o sujeito tenha a compreensão de si a partir do entendi-
mento do outro, Paul Ricoeur (1988) reelabora essa perspectiva, sobretu-
do por intermédio da decodificação dos símbolos, alegando que:

Toda a psicanálise me fala de objectos perdidos para reen-
contrar simbolicamente. (...) Devemos perder o moi para re-
encontrarmos o je. (...) é o que a topologia freudiana ensina: 
as significações mais arcaicas organizam-se num “lugar” 
do sentido distinto do lugar onde a consciência imediata se 
mantém. (RICOEUR, 1988, p. 22)

Paul Ricoeur (1976), ao propor uma interpretação filosófica de Freud, 
toma o discurso freudiano por um discurso misto que articula questões de 
sentido e força, um entrelaçamento do desejo e da cultura. Uma das teses 
ricoeurianas é que o discurso freudiano se desenvolve a partir de um dis-
curso cujo procedimento é, essencialmente, dialético. Para Ricoeur (1976), 
então, a compreensão é inseparável do compreender a si mesmo, “o uni-
verso simbólico é o meio da autoexplicação”, como comenta Ricoeur (1976, 
p.145), o que leva a uma nova concepção de interpretação como possibili-
dade plurissignificativa de compreensão dialética.

Essa construção do pensamento ricoeuriano sobre o processo de 
interpretação dos símbolos é determinante para adentrar no conceito de 
mito, posto que, para o autor, o mito é o símbolo desenvolvido em forma 
de narrativa, articulado em um tempo e espaço distantes no tempo cro-
nológico. No entanto, o mito deve ser tomado para além do seu sentido 
explicativo, e o resgate da origem mítica vem, então, como uma possibi-
lidade de novas significações. Porquanto, “o mito é uma coisa diferente 
de uma explicação do mundo, da história e do destino; ele exprime, em 
termos de mundo, e mesmo de além-mundo ou de segundo mundo, a 
compreensão que o homem toma dele próprio em relação ao fundamento 
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e ao limite da sua existência”, como esclarece Paul Ricoeur (1988, p. 380). 
Partindo desse pressuposto, existe sempre algo para além da realidade 
objetiva, sendo o mito de significação inesgotável.

É através dessa perspectiva de plurissignificados que este trabalho 
coloca-se, buscando preservar as singularidades que surgem na produ-
ção literária indígena. Para além do conceito de mito enquanto estrutura, 
isto é, enquanto suporte para estabelecer a forma, as narrativas indíge-
nas possuem elementos particulares em relação ao conceito estabeleci-
do de mito. Como Cynthia de Cássia Santos Barra (2016) comenta, as 
cosmologias indígenas trazem consigo uma riqueza intrínseca, suas nar-
rativas desautorizam fluxos narrativos lineares e são recheadas de um 
repertório de imagens e metamorfoses que insistem na descrição de en-
contros sobrenaturais que fogem às noções convencionais, e nos obriga 
a repensar a descontinuidade entre o homem e os animais, trazendo à 
cena do pensamento a questão de “subjetividades não humanas”. À vista 
disto, muitas narrativas indígenas são classificadas como mito, mas sua 
elaboração vai além e guarda essas singularidades criativas simbolizadas 
dentro de sua própria cultura.

A princípio a crítica literária leu vários desses aspectos como ani-
mismo ou antropomorfismo e, mais tarde, recebeu da antropologia ou-
tras chaves-teóricas interpretativas, como, por exemplo, pensamento 
selvagem e perspectivismo ameríndio. Assim sendo, a narrativa mítica 
indígena apresenta-se como uma estrutura complexa e multidimensio-
nal, para adentrar em sua investigação conforme se enuncia, é preciso 
pensar nesses pontos que perpassam um novo olhar teórico-crítico.

A suposta impossibilidade de leitura (...) não nos afasta dos 
textos ameríndios, antes nos propicia a condição necessária 
para pensarmos nossos métodos para abrir caminhos em di-
reção à textualidade performática dos mitos – e à sua alteri-
dade radical. (BARRA, 2016, p. 28)

Em consequência a essas formas específicas que surgem na produ-
ção literária indígena, é preciso pensar em uma interpretação simbólica 
que se proponha ampla, aberta às significações plurais, lendo as várias 
faces da transversalidade que a narrativa mítica indígena possui. É nesta 
direção que se propõe a próxima seção deste trabalho, ao analisar a nar-
rativa indígena “A mulher que namorou um espírito”, através do olhar da 
crítica psicanalítica em uma interpretação simbólica.
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3 “A mulher que namorou um espírito”: análise de 
uma narrativa Paiter Suruí

Como uma possibilidade de caracterização da narrativa indíge-
na quanto à sua forma, especialmente a operação da narrativa mítica, 
pautando-se no conceito plurissignificativo de mito proposto nesse ar-
tigo (articulado através do pensamento de Paul Ricoeur e Claude Lévi-
-Strauss, que converge no constructo psicanalítico), apresentamos a 
narrativa Paiter Suruí “A mulher que namorou um espírito”, apontando 
quais características a aproxima do conceito de mito e quais abrem sig-
nificados ligados às suas singularidades culturais internas. Para tanto, 
retomamos a conceituação de Paul Ricoeur, para o qual o mito é:

[...] um relato tradicional referente a acontecimentos ocor-
ridos na origem dos tempos, e destinado a estabelecer as 
ações rituais dos homens daqueles dias, e em geral, desti-
nado a instituir aquelas correntes de ação e de pensamento 
que levam o homem a compreender a si mesmo dentro de 
seu mundo. (RICOEUR, 2013, p. 169)

Nessa perspectiva, a narrativa “A mulher que namorou espírito” 
é estruturada como mito por fazer parte de uma construção tradicional 
presente em uma cosmovisão compartilhada culturalmente. O narrador 
Ipokarã conta, em 1990, à antropóloga Betty Mindlin, a narrativa que 
até então sobreviveu na tradição oral de seu povo, Paiter Suruí, sendo 
recontada a cada geração, uma herança cultural que promove a recrea-
ção, o ensinamento e compartilha com a comunidade uma poética viva. 
“Havia uma mulher cujo marido tinha um sono muito pesado”, ele ini-
cia (IPOKARÃ, 2007, p. 64). É marcado neste início o tempo e o espaço 
orientados ao passado distante, às origens.

Na sequência, é narrado como esta mulher foi enganada por um 
espírito, que ao passar-se por seu marido, tinha relações sexuais com 
ela todas as noites. Ao ficar grávida, tanto a mulher quanto o seu es-
poso descobrem a armação do espírito. O marido, então, segue o rastro 
do espírito e o mata. Logo após, a mulher grávida entra em trabalho 
de parto, contudo, em vez de ter um bebê, tem uma porção de ratos. 
O marido, então, rejeita a mulher e a mata, enterrando seu corpo no 
monte de cupim. Após o ocorrido, o homem se casa com a irmã da fale-
cida esposa, que mais à frente na história, desconfia da morte da irmã. 
A falecida mulher volta, e junto com sua irmã, a atual esposa, mata o 
marido (IPOKARÃ, 2007, p. 64-65).
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A história é perpassada por um plano sobrenatural, contudo, há co-
erência interna na cultura para essas escolhas narrativas. Tais elementos 
são, comumente, compreendidos como míticos, entretanto, a proposta 
deste trabalho é exatamente destacá-los, no decorrer dessa análise, como 
especificidades da produção narrativa indígena.

Na história, o relacionamento não-humano, entre mulher e espíri-
to, expõe uma quebra da alteridade, os elementos sobrenaturais surgem 
sem hierarquia entre homem, terra e animais. No trecho “O marido foi 
atrás do peixo4 no mato e viu seu rastro. Em pleno dia, viu o peixo dor-
mindo e roncando no meio do mato. Pegou o machado e matou o peixo”, 
observamos a forma como todos os seres guardam atividades e hábitos 
considerados humanos (IPOKARÃ, 2007, p. 64). Para melhor compreen-
são desta singularidade do universo indígena, lançamos mão da chave-
-teórica interpretativa apresentada como “perspectivismo ameríndio” 
por Eduardo Viveiro de Castro (2002, p. 241). Segundo o autor, nas cul-
turas ameríndias o fundo comum a todos os seres é ser “gente”, é como 
humanos que os indígenas e os animais veem a si mesmos. Nesse senti-
do, o peixo/espírito não deixa de constituir-se enquanto espírito, um ser 
diferente de um indígena, entretanto, tem atividades de “gente”, porque 
vê a si mesmo como gente.

Também o hábito de namorar é apresentado como uma atividade 
humana da qual o espírito compartilha: “Um espírito, peixo, vinha deitar 
com ela, namorando o tempo todo, sem a deixar dormir”, tal atividade 
cessava com o fim da noite, haja vista que “De dia, com a manhã, sumia” 
(IPOKARÃ, 2007, p. 64). A imagem do espírito que aparece no período 
da noite e se oculta pela manhã, diz muito do caráter simbólico propos-
to por Sigmund Freud (1996a) e reelaborado por Paul Ricoeur (1976). Ao 
mesmo tempo mostra e oculta um sentido, um sentido que é primário 
e que designa, por acréscimo, outro sentido indireto, secundário. O es-
pírito mostra-se e se oculta, para a mulher há nele um sentido aparente 
– pensa ser seu esposo –, mas oculta um duplo-sentido – é seu esposo ao 
passo que se deita com ela, mas não o é, pois apenas finge ser, é desde o 
princípio, um espírito.

Os mitos, como comenta Sigmund Freud (1996b), atestam os trans-
tornos e complexos da vida emocional que serão “subsequentemen-
te lembrado com grande relutância pela consciência” (FREUD, 1996b, 
p.117). Na narrativa, a mulher enganada questiona-se sobre o real e o 
imaginário, sobre o manifesto e o latente: “Ela chorou muito e à noite, 

4 Peixo: espírito, em Tupi-Mondé (MINDLIN; NARRADORES SURUÍ, 2007, p. 229).
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quando veio o espírito, recuou-o, enxotou-o. Foi olhar pela porta e o viu 
escapulindo pelo mato cerrado. – Será que é gente ou peixo? Será que é 
alma que faz isso comigo? – falou para o marido” (IPOKARÃ, 2007, p. 
65). O questionamento sobre a realidade e sua própria percepção é ex-
presso na fala da personagem, mas inexistente na trama. Nesta, o peixo é 
sempre um espírito, demonstrando, assim, a narrativa como uma expli-
cação do mundo que busca apresentar uma compreensão do espaço e dos 
seres misteriosos que circundam esse mundo. No entanto, o mito deve 
ser tomado para além do seu sentido explicativo, como argumenta Paul 
Ricoeur (1988), e a buscar por explicar o mundo é também uma busca por 
compreensão de si mesmo através do mundo.

A relação indesejada ocorre no período da noite, no qual tudo per-
manece na escuridão, como símbolo do desconhecido, do domínio do 
inconsciente. A mulher que ousa trazer à luz do dia o conhecimento do 
fato – o namoro noturno proibido – é punida com a morte. A pesada san-
ção deve-se também ao fato de a mulher gozar da situação inapropriada, 
mesmo sabendo da interdição:

A moça não sabia que se tratava de um peixo. Depois de 
um tempo, engravidou. Estranhou que o namoro tão intenso 
continuasse a cada noite. Sabendo que as mulheres grávidas 
não devem ter relações sexuais, perguntou ao marido:
– Por que agora você toda a noite namora sem parar? Eu 
bem que estou gostando muito, mas grávida, não deveria... 
(IPOKARÃ, 2007, p. 64).

Ao descobrir a situação, o marido persegue o espírito na claridade 
do dia e o mata, vingando sua mulher, “Você fez isso com minha mulher, 
agora morra!”, diz a personagem (IPOKARÃ, 2007, p. 64). Nesse sentido, 
nota-se o caráter moralizador da história, na qual os acontecimentos que 
não devem ser sabidos ocorrem à noite, na escuridão do inconsciente e 
devem ser recalcados. As atitudes esperadas, como defender a honra da 
relação homem-mulher na comunidade, ocorrem de dia, diante do co-
nhecimento de todos. Para Sigmund Freud (1996a) o imaginário refere-
-se ao ego, a vida normal se passa no plano dos conteúdos manifestos, 
enquanto o nível do conteúdo latente é o conteúdo inconsciente real e 
oculto, que se dissimula sob o conteúdo manifesto. Os valores sociais 
relativos às condutas morais se constroem nesse imaginário entre o con-
teúdo manifesto e o latente. A narrativa perpetua uma moral que é so-
cialmente compartilhada.
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Em uma medida também educativa, a narrativa expõe a interdição 
da relação sexual no período da gravidez: “No outro dia, chegou a hora do 
parto, e em vez de um nenê, nasceram uma porção de ratos. Se não tivesse 
sido assim, não haveria ratos no mundo, e por isso as mulheres grávi-
das não devem namorar”, explica o narrador (IPOKARÃ, 2007, p. 64). Este 
elemento cosmológico – o surgimento dos ratos – permanece como uma 
punição dentro da cena e também um alerta às possíveis transgressões. 
É, ainda, um elemento formulado e significado dentro da cultura, como 
postula Lévi-Strauss (2005), pois, para os Paiter Suruí, os ratos são con-
siderados seres impuros, proibidos de serem comidos (MINDLIN, 1985).

Outro elemento socialmente compartilhado, formulado dentro da 
cultura, é a periculosidade do monte de cupim, expressa na narrativa em 
seu em seu trecho final, após o assassinato da mulher, o homem 

[...] enterrou-a no momento de cupim, wasapoga, e ficou ca-
sado com a irmã dela, sem lhe contar nada. A irmã, porém, 
desconfiou. Alguns dias depois de ser assassinada, a moça 
voltou – por isso o morrinho de wasapoga é perigoso [...] 
.(IPOKARÃ, 2007, p. 65)

Através da narrativa justifica-se o perigo: o monte de cupim 
mostra-se como um espaço pouco confiável, uma vez que nele já foi 
escondido algo e o segredo não foi preservado. O monte de cupim é 
apresentado, então, como um espaço do qual, inesperadamente, algo 
aprisionado pode sair.

É com o retorno do recalcado que a narrativa finda, a mulher volta 
do monte de cupim, agora como um espírito, pois ressurge dos mortos, 
e unida à força feminina de sua irmã, adquire a corporeidade para vin-
gar-se de seu assassino: “ela e a irmã bateram no marido e o mataram” 
(IPOKARÃ, 2007, p. 65). Essa virada final demonstra o poder do conte-
údo inconsciente em emergir sobre a consciência à revelia da repressão 
(FREUD, 1996c). A mulher retoma seu espaço ao vingar-se do homem, os 
conteúdos que foram recalcados, isto é, expulsos da consciência, reapa-
recem de maneira distorcida, porém em forte pulsão.

4 Considerações finais

A narrativa A mulher que namorou espírito é estruturada como 
mito por ter seu tempo e espaço orientados ao passado distante (às ori-
gens) e, especialmente, os aspectos cosmológicos (o surgimento dos ratos 
no mundo) e a seu caráter educativo (interdição da relação sexual no pe-
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ríodo da gravidez e o monte de cupim como sendo um espaço perigoso). 
Ademais, a narrativa apresenta-se em uma ligação causal pouca explícita 
e sua organização se dá em um plano sobrenatural (contudo, há coerência 
interna na cultura), tais elementos também são, comumente, compreen-
didos como míticos, entretanto, a proposta deste trabalho é exatamente 
destacá-los como especificidades da narrativa indígena. O desenrolar da 
história apresentada se estrutura de modo a se distanciar dos moldes mí-
ticos, guardando mais similitudes com narrativas ocidentais onde é apre-
sentado um marcador claro para anunciar o início, o clímax e o desfecho.

Revisitar os mitos é um espaço para uma reformulação crítica, para 
os pertencentes à tradição ocidental, estar diante dos textos ameríndios 
“é estar diante de um complexo epistêmico; é colocar-se diante dos limi-
tes mesmo de nossas formas de construir teorias sobre o outro e sobre o 
discurso do outro” como salienta Cynthia de Cássia Santos Barra (2016, 
p.30). É a possibilidade da compreensão de si a partir do entendimento 
do outro como nos propõe a psicanálise, mediada pelos símbolos e mi-
tos que narram a situação existencial do homem, como propunha Paul 
Ricoeur (1988), ao passo que decodifica seus símbolos e a linguagem em 
que este se move dentro das especificidades da cultura, como salienta 
Claude Lévi-Strauss (2005). Ao se apropriar dessa leitura da narrativa 
indígena “A mulher que namorou um espírito”, através do olhar da crí-
tica psicanalítica em uma interpretação simbólica, faz-se uma reflexão 
da existência através do tempo: o mito mostra-se, então, mais do que 
em seus elementos estruturantes, como o espaço para uma reformulação 
crítica da visão do mundo.
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9  A  L I T E R AT U R A  I N D Í G E N A  N O  C O N T E X T O 
E S C O L A R :  U M A  R E F L E X Ã O  T E Ó R I C A  E 

P R ÁT I C A  D A  L E I  N º  1 1 . 6 4 5 / 2 0 0 8
Lilian Alvis Cuellar1

Márcia Dias dos Santos2

1 Introdução

A temática desta proposta de pesquisa está direcionada às investi-
gações do ensino de literatura na escola de ensino fundamental e médio 
Casimiro de Abreu, em Nova Mamoré e às ações desenvolvidas que bus-
cam refletir sobre o processo de inclusão das culturas dos povos indíge-
nas garantido na lei n° 11.645, 10 de março de 2008.

As problemáticas levantadas e que direcionaram nossas investiga-
ções foram pautadas em alguns questionamentos, a saber:

1. Há o conhecimento da equipe docente, pedagógica e ad-
ministrativa acerca da Lei 11.645/2008 na escola Casimiro de 
Abreu, em Nova Mamoré?
2. Há na biblioteca da escola livros de literatura indígena?
3. Há, na escola, propostas pedagógicas que sejam direciona-
das para valorizar os dois grupos étnicos: negros e indígenas?
4. Os livros de literatura que discutem as temáticas indígenas 
são trabalhados em sala na perspectivas de tornar evidente a 
contribuição do indígena na formação histórica e cultural do 
povo brasileiro?

1 Graduada em Letras Português e respectivas Literaturas pela Fundação Universidade Federal de Rondônia no 
Campus da Unir de Guajará-Mirim.

2 Professora Mestra da Fundação Universidade Federal de Rondônia, Campus de Guajará-Mirim.
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Embora as respostas a estas inquietações não tenham sido satis-
fatórias, o desenvolvimento de nosso trabalho nos possibilitou sugerir 
uma proposta para que, no mínimo, as discussões aqui levantadas pos-
sam servir como caminhos iniciais de uma nova visão acerca do ensino 
da literatura nas escolas. Desse modo, propomos uma atividade como o 
conto “Sapatos Trocados: como o tatu ganhou suas grandes garras” pode 
contribuir para a aplicação da lei n° 11.645/2008.

O Trabalho de pesquisa se aportou nas teorias de Graúna (2013), 
Thiél (2012), Almeida (2010), Munduruku, (2014), Cândido (2006) e tam-
bém foi subsidiado pela lei nº11.645/2008 e Lei de Diretrizes Bases da 
Educação – LDB 9.394/96.

Para desenvolver esta proposta de pesquisa, utilizou-se como me-
todologia a pesquisa de campo e pesquisa-ação. A pesquisa foi dividi-
da em três etapas: a) no primeiro momento,  leituras e pesquisas sobre 
a temática de literatura indígena, o ensino de literatura nas escolas,  e 
as bases legais que sustentam nossa pesquisa; b) No segundo momen-
to, pesquisa na escola Casimiro de Abreu  sobre a aplicação da lei nº 
11.645/2008 no ensino de literatura, sobre o acesso e informação dos do-
centes e equipe de apoio pedagógico à referida lei e se fez também a 
verificação das obras existentes na biblioteca da escola; c) no terceiro 
momento, elaboramos  uma sugestão de proposta pedagógica utilizando 
o livro “Sapatos Trocados: como o tatu ganhou suas grandes garras” de 
Cristino Wapichana.

Desse modo, os resultados da pesquisa são uma contribuição para 
que discussões acerca da literatura indígena sejam promovidas e apon-
tam caminhos para que a lei 11.645/08 seja aplicada nas escolas e assim 
fazer com que conceitos pré-estabelecidos sejam refutados, combatendo 
assim, a ideia de que o indígena é apenas expectador de uma sociedade 
impregnada por conceitos ocidentais.

2 Literatura indígena: desafios e rumos

As palavras sustentam o mundo e, se “no princípio era o Verbo”, 
no início da História da América foram as palavras, contadas pelo olhar 
europeu, as responsáveis por informar e deformar tudo que haviam “des-
coberto.” (THIÉL, 2012, p. 135).

As construções discursivas dos indígenas foram silenciadas por mui-
tos anos, todavia esses traços se mantiveram presentes nas expressões dos 
povos indígenas da América, mas seus discursos durante um longo tempo 
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foram registrados por um olhar alheio, ou seja, sujeitos pertencentes a um 
outro universo, com identidades diferentes a dos indígenas.

No que se refere a registros de produções indígenas, de acordo com 
Thiél (2012, p. 32), nos meados do século XVI, surgem textos produzidos 
por índios sul-americanos. Um dos primeiros escritos foi intitulado por 
Popol Vuh (Guatemala) o qual pode ser considerado como a Bíblia do 
continente americano, porém segundo os europeus, não poderia ser con-
siderado como obra de literatura, pois não possuía a estética europeia e 
foi visto como “quiches de língua nativa da família maia”.

Ainda no período colonial, pode-se encontrar outros registros da 
escrita indígena em textos que contribuíram para a luta pelos direitos 
indígenas na Confederação de Iroquois nos Estados Unidos. Segundo 
Underwood e Underwood (2004, p. 45 apud THIÉL 2012, p. 33)

[...] algumas das leis originais de confederação dos Iroquois 
elaboradas para servir, proteger e resolver conflitos dentro 
de toda confederação, mas ao mesmo tempo permitindo que 
cada tribo individual tomasse suas próprias decisões locais 
tornaram-se modelos para a Constituição dos Estados Uni-
dos da América.

Como exposto, embora não fossem textos literários, as produções 
promulgavam as vozes indígenas em um campo que até então era inaces-
sível, o campo das publicações escritas.

Na fase colonial, a presença do índio nos é apresentada pelo viés 
do europeu. São as narrativas de 1500 que inseriram as características 
estereotipadas do indígena. Dentre as narrativas que se destacam estão a 
Carta a el Ruy dom Manuel (datada em 1° de maio de 1500) e a Carta de 
Pero Vaz de Caminha; o Tratado da Província do Brasil (redigido entre 
o final da década de 1560 e o início de 1570) (THIÉL, 2012, p. 51). Sobre a 
Carta de Caminha Thiél (2012, p. 52) afirma que

A construção discursiva sobre os índios parte da distinção 
entre o nu e o vestido. A nudez indígena é vista de forma 
ambígua: como carência e como inocência. Se, por um lado, 
a falta de vestimentas aproxima o índio de uma condição 
animalesca, por outro, remete à condição edênica do pri-
meiro homem, sem noção do pecado ou sem carregar culpa. 
Nessa descrição, torna-se evidente a caracterização dos ín-
dios como pacíficos ou cordiais, já que depõem as armas. Há 
uma abertura para o outro, por parte do nativo, por vezes, 
conduz à leitura de que este não oferece resistência à chega-
da do europeu a sua terra.
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Para autora, as descrições contidas na Carta de Caminha mostram 
claramente a construção da visão do europeu sobre os indígenas e como 
se invertem os papéis, o colonizador se torna dominador e o nativo domi-
nado e submisso à Coroa portuguesa.

Segundo Thiél (2012, p. 34), enquanto no Brasil os indígenas eram 
submetidos ao apagamento das vozes, os índios norte-americanos, nos 
períodos entre os séculos XVI e XVIII, produziam textos de ficção e po-
esias, mas que só foram publicados, no século XIX. Em 1833, William 
Apess publica ensaios de protestos/resistência. Em 1854, John Rollin 
Ridge, autor de textos de ficção e poesia, publica o primeiro romance em 
língua inglesa escrito por um índio, intitulado The life and adventures 
of Joaquim Murieta (A vida e as aventuras de Joaquim Murieta).

Desde as cartas enviadas à coroa portuguesa, transitando pelo Qui-
nhentismo, Barroco e Arcadismo a figura do índio já era elemento de 
discurso nos textos dos autores. É com o poema épico Caramuru que 
Santa Rita Durão deixa traços de uma narrativa que apresenta o encontro 
do índio com o branco. A narrativa é carregada de descrições pejorativas 
que intencionam esclarecer uma forma de “amansar” o índio.

Em 1822, com o surgimento do Romantismo, o índio se torna a 
figura elementar na busca pela identidade da literatura brasileira. To-
davia, vale ressaltar que ainda não se tratava de literatura indígena, pois 
mesmo que as obras retratassem a figura do índio e o espírito de Alencar 
tenha percorrido diversas partes de nossas terras, Alencar e demais au-
tores ficcionavam a voz do indígena na literatura.

Desse modo, cabe aqui frisar que nas obras de historiografias con-
ceituadas como de José Veríssimo (1969, 1977), de Silvio Romero (1960) e 
de Alfredo Bosi (1970) não se apresentam considerações sobre literatu-
ra indígena, como também há este silenciamento nas críticas literárias 
mais tradicionais de Afrânio Coutinho (1968, 1971) e de Araripe Junior 
(1958, 1970) e na crítica sociológica de Antônio Candido (1964, 1965).

O que queremos esclarecer é que, na literatura, ou o indígena era 
visto como figura muda, ou como personagem, mas nunca como o autor 
de sua própria história. Este papel nunca foi o de destaque do indígena. 
O que podemos facilmente entender é que o índio desde seus primórdios 
são produtores da literatura oral, não dominavam a leitura e escrita, mas 
produziam literatura.

Embora tenha exposto muitos desafios e desconstruções da pre-
sença do indígena na literatura, os séculos XX e XXI permitiram um 
aparecimento das produções textuais indígenas de forma que estas po-
dem contribuir de forma, também política, para a afirmação da identi-
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dade e cidadania indígena. Almeida e Queiroz (2004, p. 195 apud THI-
ÉL, 2012, p. 63) afirmam que

Os escritores indígenas estão descobrindo o Brasil. Se os 
viajantes europeus dos séculos XVI descreviam o território, 
a fauna e flora [...] os nativos estão revertendo a história. 
Cerca de quarenta povos indígenas do Brasil já publicaram 
seus textos em livros e cartilhas que, quase sempre, se di-
rigem disfarçadamente aos brancos para redesenhar o seu 
terra à vista.

Os autores indígenas, com os seus textos, podem transitar em vá-
rias culturas mesmo sem sair do lugar em que vivem. Apesar da literatu-
ra indígena ainda ser classificada como primitiva pelos críticos e leitores 
de produções textuais europeias, o indígena cada vez mais se mostra um 
narrador eficiente não deixando a desejar a nenhum texto europeu. Thi-
él (2012, p.15) afirma que o estudo da literatura indígena conduz a uma 
reflexão sobre o outro, o diferente, e sua inclusão/exclusão na sociedade 
contemporânea, no espaço urbano e na produção literária global e local.

Segundo (THIÉL, 2012, p. 38) [...] A textualidade indígena composta 
entre a letra e o desenho, entre o olhar e a voz, altera a construção da lin-
guagem poética e imprime estilos particulares à criação literária. Almei-
da e Queiroz (2004, p. 201) descrevem as textualidades indígenas como

 
[...] um estilo indígena na literatura brasileira que se funda-
menta no princípio da dessubjetivação: o sujeito se perde 
no estilo e se reencontra por algum traço quando a cultura 
tornou-se realmente importante. Perseguir esse traço cul-
tural contribui para que as organizações indígenas definam 
seus perfis, ainda que sempre moventes: mistura indefinida.

Enfim, percebe-se que os caminhos a serem percorridos pela litera-
tura indígena ainda são muito árduos. Ao mesmo tempo que esta é consi-
derada como produção de um povo tradicional é desconsiderada por, em 
muitos casos, distanciar-se da estética das textualidade ocidentais.

3 Literatura indígena, indianista e indigenista

Há ainda muito a se considerar acerca do uso, do termo “literatura 
indígena”. Assim como os textos, as terminologias e nomenclaturas ain-
da passam pelo processo de construção.
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Como já afirmado, a literatura indígena é uma nova produção que 
ainda não apresenta um lugar definido, muitos textos literários que es-
tão classificados neste termo, atualmente vêm se apresentando como 
literatura nativa, literatura indígena contemporânea, literatura dos 
povos originários, literatura de tradição oral, ou simplesmente como 
literatura de tradição.

Há discussões também acerca do que se considerar sendo um texto 
classificado como literatura indígena. Para melhor compreensão, deci-
dimos retomar algumas questões sobre as produções literárias que apre-
sentam o indígena como elemento em suas construções. Desse modo, 
vamos tentar esclarecer alguns conceitos, pois há muitos textos constru-
ídos a partir do imaginário ocidental, vinculados à tradição europeia, que 
são considerados como de literatura indígena, todavia, neles são descon-
sideradas a tradição cultural e visão dos povos indígenas.

Dos conceitos já cristalizados, temos o da literatura indianista que 
está vinculado ao período literário denominado Romantismo, que no 
Brasil, como já afirmado, teve seu início no ano de 1822. Este período 
é marcado com importantes produções que retratam a figura do índio.  
Há uma considerável representação, nestas produções indianistas, nos 
textos de Gonçalves Dias, dentre os quais destaca-se o poema Os Tim-
biras no qual o autor descreve índios ferozes e valentes, e tem como per-
sonagem principal o jovem índio guerreiro Jatir idealizado com valor, 
coragem e honra.

Em O Guarani, Iracema e Ubirajara, José de Alencar é imbuído 
pela vontade de nacionalizar a literatura e tenta caracterizar o indígena 
como um verdadeiro representante da cultura nacional.

Sobre as produções dos autores indianistas, Thiél (2012, p. 44) 
afirma que 

Muitas vezes, títulos de obras que utilizam a palavra “in-
dígena” não são propriamente indígenas. Essas obras se 
voltam para temas que o imaginário ocidental associa ao 
universo indígena. O termo indianista refere-se à produ-
ção literária brasileira, do período romântico, voltado para 
a construção de uma identidade nacional. Os autores das 
obras indianistas não são índios [...] os romances indianistas 
partem de matéria-prima local para constituir tempo, espa-
ço e homem míticos, com o propósito de construir a gênese 
de uma nação em um momento de afirmação cultural.

Como se percebeu, mesmo com estes instintos de nacionalidade, 
os autores indianistas não tinham vozes reais, ou seja, era o outro falando 
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do outro.  Zilá Bernd (2003, p. 52 apud THIÉL 2012, p. 44) cita a obra de 
José de Alencar, colocando o índio colonizado, idealizado, bem longe da 
sua realidade.

[...] a obra de Alencar se constitui com um alto Grau de fi-
delidade à hegemonia discursiva que se impõe na Europa 
desde o século XVI com as narrativas de viagem dos desco-
bridores. A tônica destes textos era a descrição do lado exo-
térico dos povos do “Novo Mundo”, alienado muito mais na 
formulação de um ideal do que na descrição do real estado 
dos “selvagens” (já no século XIX, em acelerado processo de 
marginalização). 

Já quando citamos as produções indigenistas, concebemos que são 
obras escritas por não índio, independe do período de sua publicação, 
mas que retratam temáticas relacionadas com o indígena. Polar (2000, p. 
214 apud THIÉL 2012, p. 46) afirma que 

É óbvio que a produção indigenista se instala no cruzamen-
to de duas sociedades. Tácita mas muito sagazmente, no re-
moto ano de 1928, já o indiciou José Carlos Mariátegui, ao 
distinguir com decisão os conceitos de “indígena” e “indi-
genista”: aquele alude à produção intelectual e artística rea-
lizada pelos índios, conforme seus próprios meios e códigos, 
e este, à vasta criatividade que, com base em outras posições 
sociais e culturais, no lado “ocidental” das nações andinas, 
busca informar sobre o universo e o homem indígena.

 
Por conseguinte, chegamos a uma nova produção discursiva que 

são os textos indígenas escritos por índios com suas características, his-
tórias utilizando seus códigos, sua visão, suas marcas identitárias na es-
crita. Para Polar (2000), podemos então considerar como literatura indí-
gena, as obras que não só tenham referências da figura do índio, mas que 
sobretudo, tenha o índio como principal agente da produção.

De acordo com Sousa (2003 apud THIÉL, 2012, p. 66), a literatura 
indígena pode ser classificada em três vertentes:

1. obras escritas por autores bilíngues indígenas para escolas 
indígenas;
2. obras tuteladas por intermediadores;
3. obras produzidas por escritores que vêm de comunidades 
tribais, mas que estão localizados em centros de produção 
cultural não indígena e dirigem seus textos ao não índio.
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Na primeira vertente, o autor aponta o escritor bilíngue e o leitor 
indígena da mesma comunidade, podendo levar seus conhecimentos em 
outras comunidades indígenas, essas obras são escritas na língua local, 
havendo assim uma troca de ideias e valores entre as comunidades. Thiél 
(2012, p. 66) ressalta a importância da escrita do professor indígena nesse 
processo de inserção do índio como produtor de conhecimento e como 
promotor de letramento, de novas gerações de herdeiros de culturas in-
dígenas ancestrais e de não índio.

A segunda vertente, se caracteriza por ser obras escritas por ín-
dios que recebem interferência de autores não índio podendo haver uma 
modificação na oralidade e na escrita.  Souza (2003, p. 133) afirma que 
sendo tuteladas por pessoas de fora da comunidade indígena, o processo 
de editoração desses livros [...] inclui o tratamento gráfico final que lhes 
é dado [...]. Para Thiél (2012, p. 67), os textos indígenas são intermediados 
por não índios, é importante que, em sua edição, sejam observados todos 
os elementos que compõem o texto como multimodalidades discursiva, 
como os grafismos indígenas.

A terceira vertente configura-se na produção de autores indígenas 
que procuram um espaço na sociedade para poderem publicar seus livros 
e serem lidos por não índio a fim de tornar sua cultura mais conhecida e 
afirmar sua identidade como cidadão brasileiro como é o caso do Cristi-
no Wapichana, Daniel Munduruku, Eliane Potiguara entre outros.

Sousa (2003, p. 135) diz que esses os autores indígenas publicam 
suas próprias obras ou estas são publicadas por editoras não indígenas, 
e até de prestígio, como foi o caso de Daniel Munduruku [...]. Autores 
esses longe das suas tradições, mas que conseguem manter sua marca na 
oralidade e na escrita em suas obras publicadas.

Em face ao que foi apresentado, consideramos esta terceira verten-
te como o conceito aqui eleito para nossa pesquisa, a literatura indígena. 
Assim, não se trata de terminologias, mas sim de elementos de sentidos 
dos textos. Estes escritores indígenas têm na literatura a possibilidade 
de transitar por seus territórios conceituais, imaginários, identitários e 
transpor tudo isso para um campo concreto e perene que é a escrita.

4 Lei 11.645/08: um desafio para as escolas

A lei 11.645/08 modifica a lei 10.639/03 que antes contemplava ape-
nas a cultura “afro-brasileira”. Com a modificação, incluiu-se também 
a “história e cultura indígena” no currículo oficial da educação básica, 
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ensino fundamental e ensino médio, em todas as Instituições de ensino 
do Brasil. Na alteração da lei, foi inserido o artigo 26-A, descrito abaixo 

Nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino 
médio, públicos e privados, torna-se obrigatório o estu-
do da história e cultura afro-brasileira e indígena. § 1° O 
conteúdo programático a que se refere este artigo incluirá 
diversos aspectos da história e da cultura que caracterizam 
a formação da população brasileira, a partir desses dois gru-
pos étnicos, tais como o estudo da história da África e dos 
africanos, a luta dos negros e dos povos indígenas no Brasil, 
a cultura negra e indígena brasileira e o negro e o índio na 
formação da sociedade nacional, resgatando as suas contri-
buições nas áreas social, econômica e política, pertinentes 
à história do Brasil. § 2° Os conteúdos referentes à história 
e cultura afro-brasileira e dos povos indígenas brasileiros 
serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em 
especial nas áreas de educação artística e de literatura e his-
tória brasileiras.” (BRASIL, Lei 11.645/08).

A referida lei é uma ação afirmativa para que sejam extintas quais-
quer atitudes de preconceitos e discriminações sofridas há séculos pelos 
negros e índios.  A obrigatoriedade para que as escolas se adequem e 
introduzam em seus currículos a cultura, histórias, costumes, crenças e 
hábitos desses povos resgatará suas contribuições nas áreas social, eco-
nômica e política, pertinentes à história do Brasil.

É perceptível que em pleno século XXI, a referida lei ainda seja 
desconhecida por grande parte dos profissionais e da população. Preci-
samos ampliar o olhar para a importância de se respeitar as diferenças 
e considerar os povos negros e indígenas como parte fundamental da 
formação sociedade brasileira.

Com base nos critérios da lei 11.645/08 é que se procurou realizar 
esta pesquisa que foi direcionada a partir de uma investigação, direcio-
nada por um questionário aplicado a alguns profissionais da escola Casi-
miro de Abreu, a fim de revelar as ações realizadas com base dos direitos 
garantidos pela referida lei.

A Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Casimiro de 
Abreu possui 956 alunos matriculados no ano de 2016, entre o ensino 
fundamental e médio, com aproximadamente 98,53% alunos negros e 
brancos, 0,31% alunos bolivianos e 1,15% alunos indígenas3.

3 Os dados aqui contidos foram fornecidos pela secretária da escola. A escola não faz levantamento de 
porcentagem entre alunos negros e brancos.



178

Heloisa Helena Siqueira Correia e Laíssa Pereira de Almeida (Orgs)

Como nosso foco de pesquisa era o público indígena, fomos in-
vestigar onde estes alunos estudavam. Verificamos que todos os alunos 
indígenas estão no 1°ano do ensino médio, em salas diferentes, um no 
tecnológico e os outros estão em um programa realizado pela escola cha-
mado de Salto. Este programa contempla os alunos que estão fora da fai-
xa etária. Não é modular como o (EJA). Nesse programa os alunos fazem 
o ensino médio em 2 anos, eles não recebem livros didáticos igual ao do 
ensino regular, porém há outro material específico direcionado e elabo-
rado pelos coordenadores do programa Salto.

A biblioteca da escola está dividida em dois espaços: um ficam so-
mente os livros didáticos que são utilizados em sala de aula, e o outro 
espaço está a “sala de leitura” como é chamado o local em que ficam os 
livros de literatura. Os professores do primário, em conjunto com a bi-
bliotecária da escola, realizam um programa diferenciado para ajudar os 
alunos que estão com dificuldades de leitura. Na ação, é avaliada a quali-
dade na leitura dos alunos da 1ª série a 6ª série através de realizações de 
testes, posteriormente, a bibliotecária juntamente com a professora do 
aluno, dão uma nota, e assim é comunicado à coordenação pedagógica 
da escola o seu histórico de evolução na leitura.

Decidimos por classificar os profissionais que fazem parte da 
equipe administrativa da escola e que responderam o nosso questionário 
como Informantes 1, 2, 3 e 4, dentre os informantes estão sendo referen-
ciadas as seguintes funções (diretor), (vice-diretor), (professor de língua 
portuguesa) e (bibliotecário).

A seguir, apresentaremos as perguntas e suas respectivas repostas:

1. Há conhecimento da equipe docente, pedagógica e ad-
ministrativa sobre a lei de nº 11.645/2008, na escola Casi-
miro Abreu?

Informante 1
Acredito que a lei esteja sendo contem-
plada dentro do Projeto Político Peda-
gógico da escola, não sei dizer se é no 
setor pedagógico, não lembro o que a lei 
especifica exatamente.

Informante 2 Tenho pouco conhecimento da lei.
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Informante 3
Tenho conhecimento da lei, mas não sei 
dizer se está inserida no PPP da escola.

Informante 4
Sim, inclusive, quando atualizamos o Pro-
jeto Político Pedagógico da escola todas 
as leis relacionadas às diretrizes curricu-
lar são contempladas. 

Percebe-se que os informantes têm conhecimento da lei nº 
11.645/08, porém apenas o Informante 4 afirma que a lei está inserida no 
Projeto Político Pedagógico da escola, mas não sabe informar se a refe-
rida lei é trabalhada em sala de aula e nem sobre o conteúdo da mesma. 
Desta forma, fica evidente que poucos profissionais da referida escola 
conhecem de fato a lei.

2. A biblioteca da escola tem livros de literatura indígena?

Informante 1
Há livros de literatura indígena, mas não 
a quantidade suficiente para oferecer aos 
alunos o conhecimento à cultura indígena. 

Informante 2 
Há livros de literatura indígena, mas não os 
clássicos, somente livros que falam da cultu-
ra do índio, autores não-indígenas e alguns 
autores indígenas pouco conhecidos. 

Informante 3
Não sei dizer o que tem de material na bi-
blioteca da escola, com respeito há livros 
de literatura indígena.

Informante 4
Quanto a livros de literatura indígena não 
temos muitos no momento apenas alguns.

A pergunta foi direcionada para saber sobre as produções de 
literatura indígena. No entanto, apenas um dos informantes me per-
guntou sobre o conceito da literatura indígena, todavia os demais 
informantes não se atentaram às diferenças de literatura indígena, 
indianista e indigenista.

O Informante 2 se refere aos livros clássicos, obras escritas por 
escritores indianistas. Na biblioteca da escola, encontrou-se apenas al-
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guns livros de literatura indígena: livros de fábulas4 e contos. E outros 
de classificação infanto-juvenil5, escritos não índio, por isso trata-se de 
literatura indigenista. Estas obras fazem parte do acervo escolar distri-
buídos pelo governo para contribuir e garantir o acesso à informação e 
a cultura indígena.

Percebeu-se também, um grande desconhecimento, por parte dos 
funcionários, acerca dos materiais didáticos existentes na escola.

3. Há na escola propostas pedagógicas que sejam direciona-
das para valorizar os dois grupos étnicos: negros e indígenas?

Informante 1

É trabalhado, mas não com ênfase, como 
uma proposta pedagógica específica para o 
negro ou indígena. São trabalhados somente 
no cotidiano normal da escola, o dia do índio 
e dia da consciência negra. A escola trabalha 
também levando a cultura dos dois grupos 
étnicos ao conhecimento da comunidade 
através da feira de ciências. 

Informante 2

Não tenho conhecimento de nenhuma pro-
posta pedagógica direcionada aos indígenas, 
há na escola somente um livro didático6 que 
contempla a cultura afro-brasileira.

Informante 3
Não há propostas pedagógicas para valori-
zar as referentes culturas, o que há é arte 
indígena.

Informante 4

Bom, proposta pedagógica acredito que haja 
pois, na escola tem mais de 10 alunos indíge-
nas, tem também alunos bolivianos, e dentro 
dessa temática trabalhamos o dia do índio, o 
dia da consciência negra e outros projetos. 

4 JECUPÉ, Kaká Werá. As fabulosas fábulas de Iauaretê. São Paulo: Peirópolis, 2007. MUNDURUKU, Daniel. 
O caráter educativo do movimento indígena brasileiro (1970-1990). São Paulo: Paulina, 2012.

5 GRUPIONI, Luiz Donisete Benzi. Juntos na aldeia. 5. ed. São Paulo: Berlendis & Vertcchia, 2012. 

6 Este é o livro em que o informante 2 se refere:  VIANNA, Walny Terezinha de Marino. Consciência Negra: 
Uma reflexão crítica sobre a história afro-brasileira. Curitiba, PR: Central do Saber, 2008. 
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Pode-se perceber que na escola não há propostas didáticas especi-
ficas direcionadas aos indígenas e negros, o que há são atividades extra-
classes: dia do índio, consciência negra e feiras de ciências.

Infelizmente, a escola ainda mantém ações ultrapassadas para se 
trabalhar com questões que contemplem a diversidade cultural.

4. Os livros de literatura que apresentam as temáticas in-
dígenas são trabalhados em sala de aula nas perspectivas 
de tonar evidente a contribuição do indígena na formação 
da sociedade?

Informante 1

Precisamos melhorar esses temas que englo-
ba os dois grupos étnicos, pois trabalhamos 
de forma igual, para que todos os alunos da 
escola tenham a mesma formação. Como for-
ma de contribuição, existe apenas atividades 
extraclasses que o professor de sociologia 
leva os alunos para que possam conhecer um 
pouco da cultura indígena. 

Informante 2 Não sabe responder.

Informante 3

Como forma de contribuição, trabalhei so-
mente com a arte indígena, apesar de ter 10 
alunos indígenas na sala de aula, trabalho de 
forma geral o mesmo conteúdo para todos, o 
que tento fazer e somente corrigir a questão 
de escrita. 

Informante 4

Acredito que sim, porque no livro didático 
quando o professor trabalha esse tema todos 
os alunos em sala de aula ficam sabendo da 
importância de conhecer outra cultura. 

Os informantes que trabalham em sala de aula não fazem nenhu-
ma correlação entre literatura, sociedade e identidade desses povos e tão 
pouco discutem as temáticas indígenas utilizando as obras literárias. 

Percebe-se que os informantes não compreendem os elementos in-
ternos e externos de uma produção literária e nem concebem a literatura 
como uma disciplina que tem, por obrigação, contemplar em seus estu-
dos os elementos externos a uma produção literária.
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Você conhece algum escritor indígena ou não-indígena 
como: José de Alencar, Eliane Potiguara, Daniel Munduruku, 
Cristino Wapichana ou Graça Graúna?

Informante 1 Conheço somente o José de Alencar.
Informante 2 Não conheço nenhum autor.
Informante 3 Conheço José de Alencar. 
Informante 4 Conheço o José de Alencar e Eliane Potigua-

ra. A Eliane eu já trabalhei na 3ª série com 
uma das suas obras. 

Os informantes entrevistados pouco conhecem os autores indíge-
nas, os mais conhecidos por eles são os autores não-indígenas, como o 
José de Alencar, já citado como um grande representante da literatura 
brasileira indianista. Verificou-se apenas que Informante 4 conhece auto-
res indígenas e já trabalhou com uma das obras da autora indígena Eliane 
Potiguara em sala de aula para alunos da 3ª série do ensino fundamental.

4 Proposta pedagógica

Diante do desconhecimento e distanciamento da teoria e da prá-
tica sobre lei 11.645/08 que contempla os estudos da cultura dos povos 
indígenas e afro-brasileira, esta pesquisa traz uma proposta de ensino a 
fim de que sejam evidenciadas algumas possibilidades em que a literatu-
ra seja um agente que pode cooperar para que a lei seja cumprida.

Como sugestão de uma proposta didático-pedagógica, escolhemos 
a obra Sapatos Trocados: como o tatu ganhou suas grandes garras” do 
escritor indígena, Cristino Wapichana, natural de Boa Vista – Roraima, 
pertencente ao povo Wapichana que é o segundo maior povo indígena no 
estado de Roraima, com mais 3.500 indígenas no brasil.

A escolha do livro se deu por razões já discutidas no trabalho, ou 
seja, primamos por escolher um autêntico representante da voz indíge-
na. Ressaltamos também, que autores canônicos, como Alencar, Gon-
çalves Dias, Lobato, entre outros que desde o Quinhentismo até a pós-
-modernidade consideram a figura do índio em suas produções, podem 
e devem ser considerados em propostas pedagógicas como esta, pois 
não só possuem elementos que devem ser refutados acerca da figura do 
índio, como também elementos que contribuem para um discurso de 
tentativa de alteridade.
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O livro tem sua classificação de conto infanto-juvenil, todavia em 
categoria de classificação do gênero na literatura brasileira, a obra pode 
ser classificada no gênero das Fábulas, pois os personagens possuem ca-
racterísticas humanas, são animais que falam e a narrativa contém uma 
moral, pois mesmo não estando explícito, o tatu, personagem principal, 
apresenta mudanças de comportamento (soberba, perseverança), permi-
tindo-nos conceber a partir do texto, uma lição de moral. Também é im-
portante dizer que estas classificações trazem em voga uma discussão 
que Thiél (2012) levanta como hibridismo literário, pois são narrativas 
que agregam elementos míticos, semânticos, fonéticos de povos nativos. 

A obra narra a saga de dois animais, Kapaxi (tatu) e Aro (veado). O 
tatu havia recebido um par de sapatos mágicos por um ser divino Tu-
minkery (criador de todas as coisas) e tinha a missão de ser o mensageiro 
oficial da aldeia, contador de histórias.  A história tem seu clímax com o 
desafio que o tatu fez ao veado, no qual os dois trocam seus sapatos sem 
perceber, e teriam suas vidas mudadas definitivamente.  Kapaxi foi quem 
inventou a competição que depois se arrependera para sempre, perdendo 
tudo o tinha conquistado. Depois deste episódio Kapaxi nunca mais en-
contra seus sapatos mágicos, perdendo sua velocidade. Mesmo a aldeia 
não sendo muito grande, entra em uma busca incansável para rever seus 
sapatos, mas nunca encontra Aro. Por suas andanças Kapaxi percorria 
vários lugares, decidiu então cavar por onde passava para deixar um bu-
raco a quem precisasse de abrigo, pois sem seus sapatos velozes parecia 
que o mundo agora era grande demais. Por causa desse acontecimento o 
tatu ganhou suas grandes garras cavando buracos e tornou-se uma lenda, 
considerado o mais rápido e bondoso entre os animais.

O conto tem o narrador em terceira pessoa. Seu tempo é cronoló-
gico, pois representa todo um tempo passado com começo meio e fim, 
todos os acontecimentos ocorrem dentro de três dias. O espaço é sempre 
dentro da floresta, na casa do jabuti, no “salão” como era chamado o cen-
tro da aldeia onde eram realizadas as festas e reuniões e no campo onde 
foram realizadas as competições. 

Tendo apresentadas algumas questões sobre a obra, decidimos por 
elaborar uma sugestão de práticas leitoras de textos indígenas. Como 
aporte teórico, seguimos alguns passos apresentadas por Thiél (2012, p.   
131 - 134) no tópico “Práticas leitoras: A escritura indígena brasileira: 
Instrumento de autoafirmação.”

A autora enfatiza a importância de leitura de textos indígenas 
para alunos não-índios, a fim de estabelecer uma interação e promover 
o conhecimento da cultura indígena e suas identidades multimodais. De 
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acordo com Thiél (2012, p. 134), nestas obras, o indígena é autor de sua 
própria representação. Ela nos afirma que

 
Por meio da literatura dos textos indígenas, os índios dei-
xam um papel de coadjuvantes e passam a representar, no 
presente, vozes que vêm fundamentar novas relações en-
tre índios e não- índios, construídas pelo respeito mútuo. 
(THIÉL, 2012, p. 134)

 
Como a orientação proposta, a ideia é envolver a contextualização do 

livro Sapatos Trocados: como o tatu ganhou suas grandes garras em três 
etapas: Etapa de pré-leitura, Etapa Durante a leitura e Etapa Pós-leitura. 

Esta atividade é aplicável a alunos do ensino médio, todavia pode 
ser reorganizada para quaisquer outras séries. O importante é salientar 
que o aluno deve desenvolver o senso crítico, e que tenha conhecimento 
para fazer uma análise literária, competência esta que deve ser contem-
plada no ensino de Língua Portuguesa e Literatura.

Nesta proposta, o professor tem liberdade de desenvolver as ativi-
dades sugeridas da forma mais apropriadas para cada turma. A atividade 
não precisa ser desenvolvida continuamente, o professor tem a liberdade 
de pular as etapas se achar necessário.

I Parte - Etapa de Pré-leitura

1. A leitura da obra indígena Sapatos Trocados: como o tatu 
ganhou suas grandes garras pode iniciar com o próprio tí-
tulo. Os alunos podem discutir sobre ele, observando o por-
quê do título.
2. Os alunos podem ler e mostrar as diferenças entre a obra 
Sapatos Trocados do autor indígena Cristino Wapichana 
com as obras de autores da literatura ocidental. Esta ativida-
de pode promover uma discursão sobre as “múltiplas cultu-
ras” dos autores índios, e de autores não-indígenas. Podem 
ser debatidos:
a) a cultura em que o autor pertence;
b) as razões que levam autores indígenas a se deslocar de es-
paços rurais para espaços urbanos;
c) a formação de autores indígenas: sua educação formal e 
ancestral.
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3. O professor apresenta textos indigenistas de autores não-
-índio, como o José de Alencar ou outro, para que os alunos 
possam apontar suas diferenças, e fazendo com que o alu-
no fale de algum conhecimento, debatendo com os colegas 
sobre essa temática, o professor pode destacar as diferenças 
entre textos indianistas, indigenistas e indígenas.
Em seguida os alunos podem ver a classificação dos livros 
indígenas, levantando uma discussão enriquecedora antes da 
leitura das obras.
4. Antes da leitura do texto escrito, os alunos podem ler as 
imagens da obra, a fim de realizar uma leitura semiótica do 
texto, mesmo que de forma breve. Também podem pesqui-
sar e discutir sobre elementos simbólicos presentes no texto, 
bem como as ilustrações, imagens e cores, como forma de 
conhecer a cultura e os costumes indígenas.

II Parte - Etapa Durante a leitura

1. Ao realizar a leitura do livro, os alunos podem ser orienta-
dos a observar: Por que a obra é escrita e para quem: índios 
ou não índios?
2. Os alunos podem buscar durante a leitura da obra:
a) informações que transformem sua visão anterior do 
universo indígena;
b) a conexão das palavras do texto com as ilustrações 
apresentadas.
3. Nesta etapa, os alunos podem avaliar o texto impresso e re-
fletir sobre a utilização dos recursos da oralidade utilizadas 
no texto, a configuração textual e a linguagem assemelhada 
utilizada em relatos e conversas dos indígenas.
Os alunos podem selecionar um trecho do livro que mais 
gostou, para ler na sala de aula. 
A atividade leitora pode ser desenvolvida primeiro com a 
imagem que acompanha a história selecionada, para que 
seja construído um sentido da ilusão (que por si só já conta 
uma história), e depois com uma comparação entre a ilus-
tração e a narrativa por meio das palavras e como uma com-
plementa a outra.
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III Parte - Etapa Pós-leitura

1. Como proposta de reflexão sobre a obra, pode-se solicitar 
aos alunos que:
a) discutam a respeito pelas multiculturas do Brasil retratan-
do o texto indígena Sapatos Trocados à cultura Wapichana;
b) identifiquem os conflitos que ainda hoje existem entre ín-
dios e não-índios e proponham sugestões para resolvê-los;
c) participem de uma atividade na qual dramatizem as ativi-
dades realizadas pelos índios;
d) pesquisem sobre as definições de termos como “povos”, 
“nação”, “etnia” e “tribo” e o que esses termos expressam;
e) preparem pôsteres sobre o mapa cultural das populações 
indígenas que vivem em sua região.
2. Os alunos podem discutir a presença indígena em sua re-
gião, em especial na cidade onde moram, e como é a relação 
deles com a comunidade.
3. Os alunos podem discutir o que o autor Cristino Wapicha-
na valoriza, por meio de suas narrativas.
4. Por fim saber se o aluno conseguiu entender os pontos ob-
servados durante a leitura, sugere-se que os alunos, em grupos 
ou individualmente, escrevam textos dissertativos apresentan-
do suas reflexões sobre as produções dos autores indígenas.

5 Considerações finais

Levando em considerações as questões aqui discutidas, é relevante 
salientar a importante função social do ensino da literatura, que nes-
te contexto, é umas das responsáveis pela efetivação e aplicação da lei 
11.645/08, na escola.

Em nossas investigações, percebemos que ainda é imatura a ação 
afirmativa de considerar o ensino da literatura como esse agente trans-
formador. Percebemos na escola pesquisada que, mesmo tendo uma lei 
que obriga a inserção de conhecimentos de outras etnias no currículo, 
não há o conhecimento e nem consciência da responsabilidade social da 
escola neste sentido.

As dificuldades permeiam em vários âmbitos, desde os espaços 
estruturais, aqui no caso sendo considerados a biblioteca e seu escasso 
acervo de livros de literatura indígena, até as ações afirmativas promovi-
das pela escola, como discussões e formação para os docentes e discentes 
sobre a lei 11.645/08.
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O maior desafio dessa pesquisa é promover discussões sobre os 
direitos adquiridos na lei 11.645/08 e a possibilidade de contemplar este 
direito, tendo o ensino da literatura como agente nesta ação. Dessa for-
ma, entendemos que para a legitimação dos direitos garantidos na lei 
11.645/08, cabe a todo o currículo escolar contemplar os estudos de histó-
ria e cultura afro-brasileira e dos povos indígenas brasileiros, mas em es-
pecial nas áreas de educação artística, história brasileira e de literatura. 

Trabalhos como este lançam uma nova proposta de ensino, utili-
zando a literatura para ampliar os olhares e perceber, nas produções, a 
possibilidade de refletir sobre as textualidades indígenas, assim, cola-
bora para a divulgação e conscientização da importância de respeitar as 
diferenças e considerar os povos negros e indígenas como parte funda-
mental da formação social, econômica e política do Brasil.
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D A  C O M U N I D A D E  L A J E  N O V O

Sheila Peres da Silva1

Maria Diva dos Santos2

Márcia Dias dos Santos3

1 Introdução

As narrativas de tradição, compostas por seus mitos, lendas e ou-
tros gêneros são as formas discursivas que carregam e revelam um senti-
do de existência. Elas são fundamentais para perceber a subjetividade e 
historicidade que compõem a identidade de um povo. Ao investigarmos 
a presença destas formas discursivas na memória dos indivíduos, somos 
levados a perceber suas realidades culturais constitutivas.

O presente texto tem como objetivo geral investigar e registrar as 
narrativas permanecidas na memória discursiva dos povos tradicionais 
da comunidade Laje Novo, fundada há 37 anos, localizada em uma área 
de 110 hectares, na linha 12, ramal do Bom Sossego, no município de 
Guajará-Mirim, em Rondônia. A comunidade é constituída de 51 famí-
lias compostas por várias etnias pertencentes a um mesmo tronco lin-
guístico denominado Chapacura ou Txapakura, sendo elas: Oro Waram, 
Oro Waram Xijeim, Oro mom e Oro Nao.

O povo Oro Wariˊ foi conhecido pelo nome de Pakaas Nova, possi-
velmente por ter sido avistado pela primeira vez no final do século XVIII, 

1 Licenciada em Letras – Universidade Federal de Rondônia – Campus de Guajará-Mirim

2 Bacharel em Serviço Social – Universidade de Uberaba/ Minas Gerais. Licenciada em Letras – Universidade 
Federal de Rondônia – Campus de Guajará-Mirim

3 Mestre em Ciências da Linguagem. Professora Adjunta Departamento de Ciências da Linguagem – 
Universidade Federal de Rondônia – Campus de Guajará-Mirim
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junto ao rio homônimo e, afluente da margem direita do Rio Mamoré. 
Eles se autodenominam Wariˊ que quer dizer “gente” e possuem oito 
subgrupos, que são considerados por eles como povos diferentes entre si, 
sendo os Oro Mon, Oro Waram, Oro Waram Xijein, Cao Oro Waje, Oro 
Nao, Oro At, Oro Eoˊ e Oro Jowin. Os Wariˊ vivem em cerca de 26 al-
deias, situadas em cinco terras indígenas regularizadas: T.I Pacca Novas, 
com 279.906 ha, homologado Decreto n.256/1991 (CRI/DPU); T.I Rio Negro 
Ocaia, com 104.065 ha; T.I Igarapé Laje, com107.321 ha, T.I Igarapé Ri-
beirão, com 47.863 ha, homologada Decreto 86.347/1981 (CRI e DPU); T.I 
Sagarana, com 18.120 ha; Homologada Decreto s/n, 23/05/1996 (CRI/DPU).

A metodologia utilizada foi do tipo qualitativa – descritiva, que 
contou com atividades em campo. As atividades foram desenvolvidas em 
etapas, a saber: leitura, pesquisa e discussões sobre os povos tradicionais 
e as narrativas orais; contato com um dos membros/líderes indígenas 
para solicitar o acesso à comunidade; contato com os órgãos oficiais; vi-
sita para estabelecer relação com os membros da comunidade Laje Novo; 
retorno à comunidade para investigar as narrativas e registrá-las; regis-
tro e análise do material coletado e, por fim, a elaboração deste artigo.

Dessa forma, além de fortalecer o campo de pesquisa que se apro-
xime das áreas indígenas, o presente trabalho também será um registro 
importante que contribuirá para o conhecimento e manutenção das mar-
cas identitárias basilares da formação da Amazônia brasileira.

2 Narrativas, memórias e identidade 

As sociedades indígenas sempre mantiveram em suas tradições o 
ato de narrar suas histórias através da oralidade e, assim, agregar em suas 
memórias o reconhecimento de um passado veiculado a um presente que 
se constrói e reconstrói a partir de um encontro desses dois mundos.

Assim, a narrativa é um veículo intermediário no processo pelo qual 
os sujeitos expressam suas memórias permanecidas em suas lembranças 
que são enraizadas nas marcas identitárias constituídas como um instru-
mento de sobrevivência e preservação, seja cultural ou histórica.

Deste modo, compreendemos o papel crucial das narrativas orais 
que além das marcas ancestrais, contribuem com elemento constitutivo 
para a identificação, permanência e reconstrução de uma comunidade. 

De um modo geral, perder ou esquecer as histórias é romper com 
aquilo que se é, ou seja, desligar-se de uma origem, ressignificar a partir 
de um processo desramificado. E esse desligamento contribui para que a 
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voz indígena seja inundada pelo discurso de colonização e descaracteri-
zada por elementos da cultura ocidental.

 Neste aspecto, entende-se como resgate de memória uma possi-
bilidade de reconstrução de identidade. A esse respeito, Bauman (2005) 
afirma que

[...] assim como o quebra-cabeça, a identidade seria formada 
por peças, ou ainda, pedaços, porém, ao contrário do jogo 
comprado em uma loja de brinquedos, o quebra-cabeça da 
identidade só pode ser compreendido, se entendido como 
incompleto, “ao qual faltem muitas peças (e jamais se saberá 
quantas).” (BAUMAN, 2005, p. 54)

Bauman afirma que o indivíduo não se constrói de forma única 
e estática. A identidade tende a ser construída em oposição às demais 
identidades. Dentre as peças a que Bauman se refere, estão as narrativas 
de um povo, representações simbólicas de identidade que, repassadas, 
recontadas, mantém ligação e pertença a este quebra-cabeça social.

Neste sentido, ao resgatar uma narrativa de um povo, estabelece-
-se uma possibilidade de agregar essas memórias às memórias presentes. 
Concordamos com Bosi, (2004, p. 39) quando esta afirma que “lembran-
ça puxa lembrança” e precisam estar em constante movimento, necessi-
tam de pessoas que possam transmitir as experiências e conhecimentos 
herdados pelos mais velhos, podendo traduzir em suas narrativas de fa-
tos memoráveis que representam a cultura dos povos indígenas. Des-
se modo, estes poderão se autoafirmar enquanto ser constituinte de sua 
própria história. Segundo Bosi

Na maior parte das vezes, lembrar não é reviver, mas refazer, 
reconstruir, repensar, com imagens e ideias de hoje, as ex-
periências do passado. A memória não é sonho, é trabalho. 
Por mais nítida que nos pareça a lembrança de um fato an-
tigo, ela não é a mesma imagem que experimentamos na in-
fância, porque nós não somos os mesmos de então e porque 
nossa percepção alterou-se e, com ela, nossas ideias, nossos 
juízos de realidade e de valor. (BOSI, 2004, p. 55)

Nesse sentido, rememorar é fornecer uma estrutura como base de 
conhecimento, dispondo de elementos que constituam um sentimento 
de pertencimento. Sendo através do desempenho da memória que se ob-
tém a possibilidade de resgatar o passado e transformá-lo em um valioso 
presente, construindo referências e reafirmando as histórias dos povos 
tradicionais na atualidade.
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Para Daniel Munduruku, (2014, p. 176) [...] “memória é um vínculo 
com o passado sem abrir mão do que se vive no presente”. Portanto, é 
através do que se viveu no passado que se pode reafirmar as lembranças 
e reconstruir o que se vive no presente e, através das mudanças, adequan-
do-se às diversas situações existentes na atualidade.

Desta forma, para compreendermos melhor o processo de constru-
ção e reconstrução da identidade de um sujeito e o papel das narrativas 
neste contexto, tomaremos aporte nas discussões promovidas pela ideia 
que Halbwachs (1990) traz em sua obra A Memória Coletiva. O autor 
nos esclarece sobre como os indivíduos se constroem e reproduzem suas 
lembranças ao longo do tempo. De acordo com o autor, a “memória co-
letiva” é aquela que recompõe magicamente o passado, manifestada por 
duas direções da consciência, distinguindo-se como memória individual 
e memória coletiva.

Segundo Halbwachs (1990), é através do apelo aos testemunhos, 
seja de forma individual ou coletiva, que podemos manifestar e conse-
quentemente fortalecer o vínculo com as lembranças que estão guarda-
das em nossa mente, sendo esse testemunho expressado, primeiramen-
te, pelo próprio “eu”. Dito de outro modo, testemunho expressado por 
nossas próprias concepções vivenciadas individualmente, para depois 
se relacionar com o testemunho do “outro” e dessa forma, apoiar-se na 
opinião ou no depoimento de outros indivíduos que compõem um deter-
minado grupo social. A partir daí, poderão reafirmar as memórias viven-
ciadas dentro de uma determinada sociedade.

Halbwachs apresenta-nos algumas concepções sobre memória in-
dividual e memória coletiva

[...] nossas lembranças permanecem coletivas, e elas nos 
são lembradas pelos outros, mesmo que se trate de acon-
tecimentos nos quais só nós estivemos envolvidos, e com 
objetos que só nós vimos. É porque, em realidade, nunca 
estamos sós. Não é necessário que out ros homens estejam 
lá, que se distingam materialmente de nós: porque temos 
sempre conosco e em nós uma quantidade de pessoas que 
não se confundem. (HALBWACHS. 1990, p. 26)

A memória individual é responsável por intermediar as lembran-
ças e recordar os fatos ocorridos coletivamente, mesmo que não esteja-
mos presentes durante um acontecimento, ainda assim essas lembranças 
serão reconstruídas e reafirmadas por outros indivíduos que estejam li-
gados afetivamente a um determinado grupo.
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As autoras Sousa e Souza (2008) reafirmam o que Halbwachs define 
ser memória coletiva quando dizem que

As narrativas orais expressam hábitos e valores cujo com-
partilhamento se dá no ambiente familiar, religioso, comu-
nitário e escolar. Todo este patrimônio está no corpo e mente 
das pessoas, onde quer que elas estejam. [...]. É fundamental 
compreender que a base de todas as histórias guarda remi-
niscências na tradição oral. (SOUSA; SOUZA, 2008, p. 156)

 
Compreende-se, então, uma relação intrínseca entre narrativa, me-

mória e identidade, como Sousa e Souza (2008) afirmam: “Todo este pa-
trimônio está no corpo e mente das pessoas, onde quer que elas estejam”. 
Assim, enquanto perdurarem as narrativas será o tempo que perdurarão 
a história de um povo. Não é apenas um rito, o de contar aquilo que se 
ouviu ou que se sabe, mas sim, é uma questão de não permitir a destrui-
ção de um símbolo coletivo, ou seja, da memória de um todo.

3 Contar Histórias: os desafios de resgatar uma tradição esquecida

Como já afirmado anteriormente, o ato de contar histórias está in-
serido tradicionalmente na cultura dos povos indígenas, sendo respon-
sável pela transmissão dos saberes, costumes e experiências vivenciadas 
durante toda a trajetória de vida dos mesmos. 

Nesta perspectiva, propomo-nos a investigar a tradição de conta-
ção de história da comunidade pesquisada, pautados nos conceitos apre-
sentados por Munduruku (2014) que afirma

[...] contar histórias é uma tradição passada através da pala-
vra. O “dono” dela é o ancião. Serão eles que contarão aos pe-
quenos e pequenas que somos parte da natureza e que deve-
mos nos comportar dignamente com ela para que a harmonia 
prevaleça e todos possamos viver a alegria da fraternidade. 
[...]. Todo esse aprendizado de respeito à natureza vai ser ab-
sorvido pelo inconsciente das crianças que aprenderão, desde 
a mais tenra idade, a pertencer a um universo que está além 
de sua compressão. (MUNDURUKU, 2014, p. 177-178)

Deste modo, entende-se, como Munduruku, que a tradição dos po-
vos indígenas é transmitida oralmente pelos mais velhos, pois são eles 
que detêm as experiências e saberes que serão repassadas para toda a co-
munidade. As narrativas são consideradas uma importante contribuição 
para a manutenção da história dos povos.
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Assim, iniciamos nossa pesquisa de campo, procurando um ancião 
para nos contar sobre a origem da comunidade, das etnias que ali resi-
dem e, consequentemente da relação que eles têm com a natureza. En-
fim, procurávamos pela tradição de contar histórias e pela relação que os 
membros da comunidade tinham com essa tradição.

Nitidamente, observou-se um distanciamento dos membros da co-
munidade com a tradição de contar história. Na fala do cacique da comu-
nidade, constatamos essa afirmação “[...] há falta de interesse dos mais 
jovens em querer saber sobre nossas histórias e tradições. As pessoas de 
fora querem saber de nossa história, mas aqui não tem mais aquela tradi-
ção do ancião contar história.”

Para Walter Benjamin, (1986, p. 205) “contar histórias sempre foi a 
arte de contá-las de novo, e ela se perde quando as histórias não são mais 
conservadas. Ela se perde porque ninguém mais fia ou tece enquanto 
ouve a história”. Nesse sentido, para que não haja o esquecimento dessas 
histórias é necessário que tenha alguém para contá-las e recontá-las.

De acordo com Thompson (1992, p. 17), resgatar a história oral é 
contribuir com a memória de uma nação.

[...] a história oral pode dar grande contribuição para o res-
gate da memória nacional [...]. É preciso preservar a memó-
ria física e espacial, como também descobrir e valorizar a 
memória do homem. A memória de um pode ser a memória 
de muitos, possibilitando a evidência dos fatos coletivos. 
(THOMPSON, 1992, p.17)

Podemos conceber que a tradição oral é capaz de transmitir aos 
mais jovens, sentimentos de respeito e valorização da cultura indígena, 
contribuindo de forma significativa para o resgate cultural que se encon-
tra esquecido dentro da comunidade.

Cascudo (1984) fala sobre a importância das narrativas para a tradi-
ção indígena afirmando que

A tradição é a história indígena, narrativa que abrange o 
mito e a lenda, a reminiscência etiológica e religiosa, guer-
ras vitoriosas da nação, conquistas militares, vultos dos 
grandes tuixauas guiadores do povo, amores tornados ines-
quecíveis, todos os elementos da lembrança coletiva, numa 
imensa, vaga e radiosa recordação do passado comum. 
(CASCUDO, 1984, p. 129)
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Portanto, compreendemos que contar histórias na cultura indíge-
na vai além do ato de narrar, ou seja, ela representa toda a base histórica 
dos povos indígenas, manifestada nos mitos, lendas e nas reminiscências 
traduzidas em lembranças de toda a trajetória dos povos indígenas. So-
bre a importância do papel das narrativas, Munduruku (2014) afirma que

Todo esse aprendizado de respeito à natureza vai ser absor-
vido pelo inconsciente das crianças que aprenderão, desde 
a mais tenra idade, a pertencer a um universo que está para 
além de sua compreensão. Vão aprendendo que não se deve 
mandar na natureza, mas conviver com ela, pedindo-lhe que 
ensine toda a sua sabedoria e eles possam ser alimentados 
material e espiritualmente pela Grande-Mãe. (MUNDU-
RUKU, 2014, p. 178)

O autor ratifica sobre o papel importante da contação de histó-
rias nas comunidades, pois através das narrativas é que são absorvidos 
de forma inconsciente, os valores tradicionais dos povos e sua relação 
harmônica com a natureza, sendo através deste vínculo entre homem e 
natureza que os povos nativos compõem sua essência enquanto ser. 

O escritor indígena Daniel Munduruku, em entrevista para o site 
Saraiva, Escritores indígenas falam da importância da literatura nativa 
para a educação das crianças,4 nos afirma sobre a importância dos ele-
mentos que constituem a narrativa de tradição oral

[...] O ser humano é formado por estes elementos que as his-
tórias trazem: coragem e medo; amor e desamor; sofrimento 
e alegria. Somos forjados por sentimentos que se desdo-
bram dentro da gente. Parte disso se dá por conta da cons-
trução dos mitos que carregamos conosco. Eles nos ajudam 
a compreender a nossa humanidade e a de outras pessoas. 
(MUNDURUKU, 2017, s/p.)

Assim, compreendemos que quando uma comunidade perde a tra-
dição de “contar as histórias” parte dela fica fragmentada e esse elo que 
é desligado com o passado fica corrompido. Percebemos que, na comu-
nidade Laje Novo, ocorre o que Walter Mignolo (2003) conceitua como 
enunciação fraturada, tendo em vista, que o discurso dos moradores da 
comunidade Laje Novo está corrompido pela ideologia colonial, e dentro 
do contexto de pós-modernidade, obviamente, reestruturado e contami-
nado com a visão atual que estes têm de si mesmos.

4. Disponível em: <https://blog.saraiva.com.br/escritores-indigenas-falam-da-importancia-da-literatura-nativa-
para-a-educacao-das-criancas/>.



196

Heloisa Helena Siqueira Correia e Laíssa Pereira de Almeida (Orgs)

Uma tradição que é mantida e repassada para ao mais jovens é a 
festa da “batição”, também conhecida com festa dos “homens/caça” e fes-
ta das “mulheres/peixe”. É uma festa feita internamente na comunidade, 
entre os meses de março a junho. As mulheres da comunidade se juntam 
e com galhos de mato saem pelas casas batendo nos homens e pedindo 
“caça”, por isso o nome batição. Os homens se organizam e vão para o 
mato caçar, ficando lá de dois a três dias. Na volta da caçada, os homens 
são recebidos com chicha5 fermentada e castigados pelas mulheres.

Ainda permanecem também alguns rituais de pinturas no corpo. 
Quando perguntado sobre qual o significado desse ato da pintura corpo-
ral para os indígenas da comunidade, o informante respondeu que “[...] 
significa festa, comemoração [...] Hoje usam esse ritual de pintar o corpo 
somente nos dias de festa”.

Segundo Baniwa (2006), a transformação ocorrida na vida e na cul-
tura dos povos tradicionais é visível, pois seria inevitável esse aconteci-
mento. O autor ainda afirma que

 
As gerações indígenas mais antigas parecem oferecer maior 
resistência à reafirmação das identidades étnicas, em gran-
de medida ainda influenciada pelas sequelas do período co-
lonial repressivo. E não é por menos. Eles foram forçados a 
abdicar de suas culturas, tradições, de seus valores e saberes 
por que eram considerados inferiores, satânicos e bárbaros 
(ou seja, eram considerados como sinônimo de atraso, o que 
os impedia de entrar no mundo civilizado, moderno e de-
senvolvido) e para poderem se tornar gente civilizada, mo-
derna e desenvolvida. Eles foram obrigados a acreditar que 
a única saída possível para o futuro de seus filhos era esque-
cer suas tradições e mergulhar no mundo não-indígena sem 
olhar para trás. Mas mesmo assim, muitos velhos sábios e 
anciãos indígenas estão superando esse trauma psicológico, 
e embarcando no caminho que está sendo traçado e cons-
truído pelas gerações mais jovens, onde prevalece a recupe-
ração da autoestima, da autonomia e da dignidade histórica, 
tendo como base a reafirmação da identidade étnica e do 
orgulho de ser índio. (BANIWA, 2006, p. 40)

O autor ressalta que, o processo pelo qual os indígenas passaram a 
mais de 1500 anos foi bastante nocivo à cultura e permanência dos povos 
nativos. Estes foram forçados a negarem suas culturas, tradições e seus 
valores e saberes. Foram também desconstruídos em sua crença, tendo 
em vista que, os não-índios a julgavam como uma religião satanizada. 

5. Bebida de milho fermentada ou não. Disponível em:<http://pakaas.net/ind.htm>. Acesso em: 02 mar. 2017.
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Assim, para se sentirem incluídos, precisaram se excluir, esquecendo to-
das as suas vivências. 

No entanto, como Baniwa (2006) afirma, mesmo tendo passado por 
todas essas angústias, alguns povos estão traçando um caminho de re-
construção, de retorno para ligar seu presente a um passado que é preci-
so resgatar. Novas gerações indígenas têm buscado se reafirmar e manter 
sua identidade étnica e restabelecer o orgulho de pertença indígena.

4 Quem nos contou?

Após tentativas e insucesso para encontrar um ancião que contas-
se alguma narrativa da comunidade Laje Novo, decidimos buscar na co-
munidade vozes/memórias que pudessem retratar o que se mantém viva 
ainda na tradição da história oral. Desse modo, optamos por entrevistar 
dois professores e um dos moradores mais antigos da comunidade. Para 
melhor analisarmos os dados, serão identificados como Informantes 1, 
2 e 3.

Os informantes que citaremos a seguir são moradores da comu-
nidade Laje Novo, fundada há aproximadamente 37 anos, localizada na 
linha 12, ramal do Bom Sossego, na qual vivem cerca de cinquenta e uma 
famílias, divididas em quatro subgrupos, sendo eles: Oro Waram, Oro 
Waram Xijeim, Oro Mom e Oro Nao:

Informante 1: Casado, 59 anos, pertencente à etnia Oro Wa-
ram. É um dos moradores mais antigos da comunidade. Foi o 
responsável por contar as duas histórias do povo Wariˊ.
Informante 2: Professor, casado, 35 anos, pertencente à etnia 
Oro Waram Xijeim. Leciona na comunidade há vários anos, 
mas somente em 2016, foi efetivado no cargo, após ser apro-
vado em um concurso público realizado pela Secretaria de 
Estado de Educação de Rondônia. Esse concurso foi especí-
fico para os povos indígenas.
Informante 3: Professor, casado, 29 anos, pertencente à etnia 
Oro Waram Xijeim. Leciona na comunidade há aproximada-
mente quatro anos, trabalha com as séries iniciais, teve sua 
capacitação para exercer o magistério através do Projeto Açaí, 
mas somente em 2016 foi efetivado no cargo, após ser aprova-
do em um concurso público destinado aos indígenas.
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Os três informantes pertencem a uma mesma família, moram na 
comunidade há vários anos, dois deles são professores, como já citado 
anteriormente. Estão diretamente ligados à contribuição da construção 
de saberes dentro da comunidade. São bilíngues e ensinam as crianças 
nas duas línguas.

5 Vozes da comunidade: as reminiscências da estória oral

As histórias narradas pelos informantes ao mesmo tempo em que 
retratam a base que fundamenta suas origens, demonstram, já nas pri-
meiras palavras do informante, um discurso totalmente arraigado pela 
voz do colonizador. Este fato não nos surpreendeu tendo em vista que 
sabemos que o Brasil é um país pós-colonial contaminado pelas vozes 
da África, América Latina e parte da Ásia e que viveu séculos exposto ao 
poder dominante da Europa e, posteriormente, dos nortes-americanos. 
Desse modo, sabemos que os indígenas, assim como os negros, tiveram 
que coabitar com outros povos de forma impositiva e sua realidade tive 
mutações no tempo, espaço e história. 

Como já afirmado, em suas primeiras palavras, o informante retra-
ta uma forte influência da cultura ocidental:

Pesquisadora – Conte para nós como surgiu o povo Wariˊ.
Informante 1 – Não tem a história de Noé? Da água? Da chu-
va? A história do meu povo é assim também.

Percebe-se que a voz do informante foi suprimida por uma outra 
voz, por um outro discurso. Ele se desapropria de sua história e ela 
torna-se secundária. O informante não utiliza de sua história como se 
fosse na primeira história, mas sim, que ela é uma “cópia” da história 
de Noé. Para Baniwa (2006), o contato dos indígenas com outras cultu-
ras inicia um processo de transformação cultural dos povos nativos, ele 
ainda nos afirma que

A partir do contato, as culturas dos povos indígenas sofre-
ram profundas modificações, uma vez que dentro das etnias 
se operaram importantes processos de mudança sociocultu-
ral, enfraquecendo sobremaneira as matrizes cosmológicas 
e míticas em torno das quais girava toda a dinâmica da vida 
tradicional. (BANIWA, 2006, p. 18)
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De acordo com Baniwa (2006, p.19), as culturas indígenas sofre-
ram e continuam sofrendo modificações, iniciando-se a partir do pri-
meiro contato com os elementos ocidentais trazidos através da cultura 
de outros povos, como, por exemplo, negros, portugueses e europeus, 
iniciando a partir daí o processo de transformação dos valores culturais 
e sociais que hoje já não são os mesmos. A partir daí, a interação que 
existia entre o mundo dos seres fantásticos e míticos foi sendo substitu-
ídos consideravelmente por novos conceitos e ideologias pertencentes à 
cultura do colonizador.

Dessa maneira, foi possível perceber que as histórias que ainda 
permanecem nas lembranças dos indígenas da comunidade Laje Novo 
estão bastante fragmentadas e misturadas, sendo possível identificar o 
distanciamento quando o informante nos conta sobre a origem de seu 
povo baseada na cultura de outro povo. Este apagamento pode ser resul-
tado não só da interferência de elementos de outras culturas, como tam-
bém pelo fato dessas histórias não serem mais contadas e obviamente, 
acabam sendo esquecidas.

As narrativas aqui apresentadas foram resultado de uma conver-
sa informal, na casa de um dos informantes, na comunidade Laje Novo.  
As histórias foram contadas por um indígena considerado um dos mais 
antigos moradores da comunidade e traduzidas por dois professores que 
são moradores da comunidade. Durante a conversa, houve interferência 
dos três informantes. O mais velho contava as histórias na língua ma-
terna e os outros dois traduziam para a Língua Portuguesa e nos expli-
cavam. Desse modo, dividimos as narrativas para melhor compreensão: 

Primeira narrativa– contada pelo Informante 1 na Língua Tchapacura

kote ne kamana pain xowi6

Pan ak ne xomi.pan hwara opa tamana naim xoxek ne.
Pan an xiho kara naim oro xek, oro xim, xek pa ak neim na, 
xim pa ak neim na kem.
Xek xim ka na paim.kote ne xowi .om ka am ka maim ne.
Iri miyo pin na xek neim, ye xim ka na .kono nanaim xokom 
oro Wari’.
Aka ka am ta ne e ma na .Ane om am ne:
Xek pa mami ak kakon na.wara kut in ak xukukum paim iri 

6 . Primeira narrativa escrita na Língua Tchapakura pelo indígena Edson OroMon.
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xoxek na oro Wari’ ma.Noro mao nanain ka mao ne wana, 
keret ak kakam na kaxi kam horon ko an tikin koko.
Maki ,maki na kopari nanam. Hu mi yem xe kopari wira ak 
xukukum na. Hu mi ak kokam na.
Nonok ,nonok ari na .Mao in ata hwiyima ak kamana ,ye xi 
am tara xowi e ma kem nanam:
E′ e mao ina′ !wara wa mao ta ina′ , ak kama na.
Pan kara na xowi. Xut wara mi nonom, weweo ki ho na kom′ 
wiriko hwam kem ka na.Huru tamana nonom oro hwam.
Taxi pin ho ak ka na tarama kakam na mana pan xika.Miya 
yein mama xi ta ak kakam na. Mana panxika kam manakon. 
Mexem pin ak ne na,kok weim tamana na kem, ka na.
Wewe weo ximama pin ho ak′ ne na xowi.Xin teretem xima-
na nana oro Wari’ ko towet nana ma.
Kono pipin nana oro Wari’ pain kote′ne kom.
Ak ima na ka piyim xine xowi kokon oro hwanana nexi pane.
Ko piyim taxipa nanain ka tomi wa kem. 

Primeira narrativa - traduzida na língua portuguesa pelo Informante 2

Origem dos povos Wariˊ7

Os mais velhos conta que naquele tempo que deu uma chu-
va braba, teve um dilúvio igual ao de Noé e só uma família 
escapou, subiu no serra escapou com a família dele, depois 
quando seco o riu, baxo água foi procura outra veia, parente 
morreu tudinho, aí encontro gente que tinha rabo igual do 
macaco aí ele moro um tempo lá não deu certo e foi pra outro 
lugar, encontro urixiná que casou com a terceira filha que 
escapo do dilúvio.

Segunda narrativa – contada pelo Informante 1 na Língua Tchapacura

Horon kon kopakaoˊ8

Ma na iri horon pain xirikokon hwanana nexi pane .kama 
horon ma ne , iri mara pin na , om ka xut ma kama kem.Om 
pan na tokam kem.

7 Primeira narrativa traduzida oralmente na Língua Portuguesa pelo Informante 2.

8  Segunda Narrativa escrita na Língua Tchapakura pelo indígena Edson OroMon.
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Mama′ xim xiyein xirim iri nana ne oro Wari’ ma′ ne, to i′ ina 
ak kokon waram winakam kakam waram yinakam .Ak ima ak 
ima, nok pin ho′ nanam pain ka kerewet wa horon kopa kaka.
Hwiyima ma. Mayi mama xin xiyein xirim ta nana.
Koromikat nanam horon ma .Kain kain xixim kopari kwa 
kem ak kaka nana.An pe pin xin mo ke mo kerek, mo kerek 
ak irim tara ta.Na ra, ak kaka nana:
Mama xi urut ta ak kakam na.Aka paxi na horon kopa kaka, 
om ka xiram pa kakam ta.Xut xira xira xi ma ne tokam ta 
paka nanam.Mama′ nanain xiyein xirim . Xim pin iri na ne, 
taxo ximao ak xekem na pain wi, pi am ak ma na.Xiyein xim 
pin iri na ne ,tarayu ak kamain na na ka xum ka kopakao 
pain iri pira. 
Wa! Ta maki main ka me ron kopakao ma. Tarayu non pain 
iri pira .Am wixikam tam na, am wixikam tam na.hwet pin 
nain iri tokwi horop nekem , xum mip tamana na kopakao 
ma aka ak kama na horon ma.
Hi!Ta kao′ ma pa′ kopakao′,om na pa′ tuku kokon waram 
wina, ximin ina ta′. Tomi′ ho na kopakao′.
Ma ma′ pum kem.om na pa tuku kokon waram wina ta ak kama 
na horon ma′.Main kem′, keret xi′ e′ ak kam na. Hwet nain 
tokam,homene , i′ pin ak kain na paxi nekem.Pa rain tukum ak 
kam na.Pa ak kamain na tokwam,kerek pin iri na ne.
Haaaa! Mi′ pin xima ina me.An pain ak kon kopakao′ ko 
Wari’ pin ma.Pain pain pin iri na ne.Mo keret xi′ kopari e′ 
ak kaka nana waram winakam ma′. Taxi′ na taxikam ma′, 
xi′ kerek pira ara ka kopakao′ kaka hwiyima′.
Ep na kapam pain yohwa koko kain ye e′ ak xukukun na. 
Heee! ma Wari’ paka ne ,ko ep paka ne,kopari′ tara , ak kaka 
na.Xut xut xut hwet nain xirim ,keret ak kakam na kopa kaka 
pain ka ep nekem.In ak tamana nanam.kain ma kem nanam.
Piyim ak kon na kopakao′ ko i′ pin nain paxi′ nekem.Mon 
kem ak kokon na,pa′ ta karawa na ta ak kama na horon ma′.
Winim xun paxi′ nonon, om ka maki′ hwap ka ta.Mayi ta 
nana hwiyima′.Mama′ pin nanain ma′ ,xut ta hwet ki ak ka 
na tarama′ ma′.
Wa′! Miya na ka pa′ k ata.Pa na komem piwa kataxik miyak 
mirop kWari’′, ye oro xiyein karawa ta.
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Segunda narrativa – traduzida na língua portuguesa 
pelo Informante 3

O surgimento dos animais9

Antigamente tinha uma mulher velha que morava na mata, 
ela era a dona de lenha e do fogo, cuidava de tudo para nin-
guém roba. Se quisesse fogo, tinha que mata animal como 
um peixe, um pássaro pra da pra ela em troca pegava lenha 
e fogo.  Um dia uma família tentou engana ela tentaro roba 
dela, ela pegava pessoa que robava e comia, tipo onça ela era. 
O pessoal não aguentaru mais aí teve um dos rapais jovem 
que falo bora encontra uma fruta pra mostra pássaru pra en-
gana ela e forão e encontrarão uma fruta na árvore, subiram 
na árvore e ficou na tocaia, aí convidaru ela pra fica lá em 
baixo pra mata pássaro e ela come, só que eles tinha combi-
nadu tudinho cum a comunidade, tinha um cipó grandi da 
terra até o céu e quando a velha correu atrás do pássaru che-
garu  nu cipó começaru subi, subidu tudinho pro céu, os mais 
velhos tava subindo primeru e novo depois. Embaixo sobra-
rum só dois irmão, aí o novo fala pro irmão vamu subi ela tá 
perto já, subiru, subiru primeiro um irmão depois o outro 
como não dava tempo o outro irmão pediu para o irmão corta 
cipó, aí quando ia caindo ele virou um pássaru.

De forma positiva, percebe-se que as narrativas ainda estão pre-
sentes na memória de alguns moradores da comunidade Laje Novo. To-
davia, quando questionados se estas histórias são contadas nas escolas 
ou em casa, eles afirmam que não, conforme podemos observar na fala 
dos informantes: 

Questionamento I -  Vocês contam estas estórias em casa ou 
na escola?
Informante 2 – Não. As crianças nem ligam para elas. Elas 
preferem assistir televisão. 

Questionamento II – Como pais e professores, vocês não 
acham importante que elas saibam dessas estórias?

9 Segunda narrativa traduzida na oralidade na Língua Portuguesa pelo Informante 3.
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Informante 3 – Sim. Mas nós perdemos essa tradição. 
Ninguém quer ouvir e nem contar essas estórias. 

Sabemos que a tradição dos povos indígenas está fundamentada no 
ato de transmitir seus conhecimentos através da oralidade. No entanto 
o que percebemos é um considerável distanciamento entre o ato de con-
tar histórias e o interesse dos moradores da comunidade Laje Novo em 
manter essa tradição.

Sobre isso, Baniwa (2006, p. 62-63), afirma que “Uma aldeia indíge-
na é uma organização tradicional, nela, os líderes exercem suas funções 
de acordo com as orientações das tradições herdadas dos seus ances-
trais”. Ele ainda afirma que

As práticas, os costumes, os hábitos, os valores e os conhe-
cimentos tradicionais foram sendo aos poucos substituí-
dos no imaginário coletivo por costumes, valores e conhe-
cimentos dos brancos, na medida em que o novo ideal de 
vida dos índios passa a ser o modo de vida dos brancos. 
Abriu-se, assim, espaço para maneiras muitas vezes artifi-
ciais de organização social, política, econômica e religiosa. 
(BANIWA, 2006, p. 63)

Essa transformação dos conhecimentos e costumes e valores tra-
dicionais estão em processo de mudança, e aos poucos estão sendo subs-
tituídos por novos valores e conhecimentos dos brancos, sendo possível 
perceber quando perguntado aos informantes sobre a figura do pajé, na 
comunidade.

Informante 2 – Não. Nós não precisamos e nem acreditamos 
mais nos pajés. 
Informante 1 – Pra que pajé? Nós “têm” médico no posto. 
Informante 2 – Atualmente, os povos da comunidade já es-
queceram o pajé, porque os antigos contam que eles acre-
ditavam no pajé, porque ele curava o corpo quando estavam 
doentes, mais depois quando passavam da vida para morte 
era diferente, o próprio espírito do pajé jogava as pessoas para 
o fogo. Por isso acreditam que o Pajé servia tanto para o bem 
quanto para o mal. Hoje acreditam na palavra de Deus e que 
quando as pessoas morrem, elas não retornam mais.  Está es-
crito na bíblia, a gente tem que morrer acreditando na palavra 
de Deus. Antes espírito do pajé jogava a gente no fogo, a gente 
gritava, é por isso acreditamo na palavra de Deus.
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Informante 3 – A gente num viveu, nesse tempo que eles es-
tavam aqui. O pajé faleceu há muito tempo. A chegada da 
igreja também foi transformando em espirito e a imagem de 
Deus. A gente não acreditou mais em pajé, ele era tipo su-
bordinado pelo espiritu mau, aí começo assim no início, as 
pessoas acreditavam em Deus e no pajé que era subordina-
do pelo espírito mal. Com o tempo não teve essa procura de 
pajé, mas algumas pessoas procuravam o pajé, confrontando 
a religião. Aí muitas vezes a gente via que pajé trazia muitas 
coisas de bom e de ruim também pro espirito das pessoas. 
A pessoa tinha pajé bom que era do bem e do mal vamos 
dizer assim. Pajé que curava pro bem da pessoa, tem outro 
que queria o mal, maldade de matar um espírito. Aí ouvi-
ram esses dois lados acreditava mais que pajé é subordi-
nado do espiritu mal, depois de tudo isso daí, acreditamos 
mais em Deus.

Vale salientar que os indígenas da referida comunidade estão se-
guindo uma nova organização religiosa, fundamentada por conceitos 
ocidentais. Atualmente, cerca de 90% dos moradores da comunidade são 
evangélicos. Há uma igreja evangélica dentro da comunidade e os pasto-
res são os próprios indígenas que participam de um curso de formação, 
denominado A Missão Novas Tribos do Brasil, o qual prepara tanto para 
aderir a um novo conceito de ver o mundo, quanto para trabalharem na 
evangelização dentro da comunidade.

6 Considerações finais

Levando em consideração as transformações geradas pelo mundo 
pós-moderno e a constatação de que isso interfere de maneira avassala-
dora nas tradições dos povos indígenas é imprescindível que nos cons-
cientizemos sobre da importância de resgatar as narrativas presentes nas 
memórias dos povos tradicionais.

Com este trabalho, pode-se constatar que a comunidade pesquisa-
da sofreu grandes influências e que estas vêm desconfigurando as mar-
cas identitárias daquele povo e assim, levando em consideração a des-
truição de símbolos coletivos, podem provocar um apagamento de toda a 
história de um grupo social.
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As narrativas aqui apresentadas são uma contribuição para que es-
tas histórias não se percam, pois entendemos que resgatar as memórias é 
dar continuidade à preservação do patrimônio imaterial da comunidade. 

Consideramos, também, a importância de proporcionar a possibi-
lidade de dar voz ao indígena, sendo ele o autor de sua própria história e 
o responsável por retratar e decidir o que resultará da mescla intersubje-
tiva com outras vozes culturais.

Levamos em consideração, neste trabalho, a relação estreita entre 
narrativa, memória e identidade, desse modo percebemos na comuni-
dade Laje Novo, que os moradores estão com o discurso fragmentado, 
suas narrativas estão contaminadas com elementos de outras culturas e 
muitas vezes, estes se sobrepõem e têm primazia na memória do falante. 

Assim, a pesquisa realizada na comunidade Laje Novo, oferece da-
dos pertinentes e esclarecedores acerca da cultura, tradição e do patri-
mônio imaterial que eles mesmos definem como sendo as marcas funda-
mentais e constituintes de sua identidade.

Diante do que foi exposto e discutido, é necessário pensar em 
ações afirmativas que possam proporcionar aos povos tradicionais o res-
gate, reconstrução e redefinição de suas tradições. Elegemos também, a 
universidade, como uma forte agente destas ações, pois cabe a ela pensar 
na comunidade que a circunda.
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11  M O V I M E N T O S  L I T E R Á R I O S  E 
O  S U R R E A L I S M O  H A I T I A N O

Karla Andrea Cândido Rêgo Soares1

1 Introdução

Ao pensar em movimentos literários haitianos é preciso voltarmos 
no tempo e situar esses movimentos ao longo da história do Haiti. O Hai-
ti é um país localizado no Caribe, que foi colonizado tanto por franceses 
como por espanhóis. É considerada a primeira República negra.

O primeiro processo de colonização do Haiti é datado de 1492, 
quando espanhóis em busca de conquistar novas terras e disseminar o 
poderio europeu, adentraram nas terras que hoje compõem a Repúbli-
ca Dominicana e o Haiti. Para Tzvetan Todorov (2003), em seu livro A 
Conquista da América, a chegada dos colonizadores trouxe um choque 
cultural entre os nativos e os colonizadores. O escritor nos mostra os 
embates desse encontro no seguinte trecho:

O encontro nunca mais atingirá tal intensidade, se é que 
esta é a palavra adequada. O século XVI veria perpetrar-se 
o maior genocídio da história da humanidade. Mas não é 
unicamente por ser um encontro extremo, e exemplar, que 
a descoberta da América é essencial para nós, hoje. Além 
deste valor paradigmático, ela possui outro, de causalidade 
direta. A história do globo é, claro, feita de conquistas e der-
rotas, de colonizações e descobertas dos outros; mas, como 
tentarei mostrar, é a conquista da América que anuncia e 
funda nossa identidade presente. Apesar de toda data que 
permite separar duas épocas ser arbitrária, nenhuma é mais 
indicada para marcar o início da era moderna do que o ano 
de 1492, ano em que Colombo atravessa o oceano Atlântico. 
(TODOROV,2003, p.05)

1 Mestre em Estudos Literários pela Universidade Federal de Rondônia-UNIR, membro do Grupo de pesquisa 
MIMCAB, sob orientação da professora Dra. Marília Lima Pimentel Cotinguiba.
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Os colonizadores viam a conquista da América como um feito glo-
rioso, em contrapartida, os povos nativos viveram um verdadeiro exter-
mínio da sua cultura, identidade e dignidade. Os habitantes dessa ilha 
foram considerados sem cultura, aborígenes e explorados por muito 
tempo ao longo da história do Haiti, sofreram atrocidades e genocídios 
tudo em nome do processo de expansão do poderio europeu.

O escritor Henrique Dussel (1993), retrata em seu livro 1492. O en-
cobrimento do outro: a origem do mito da modernidade, que 1492 foi o 
ano do nascimento da modernidade, que teve como foco inicial a Europa. 
Esse processo trouxe o não reconhecimento de outras nações e o enco-
brimento do outro (colonizado) pelo processo de colonização e expansão 
do poderio europeu pelas terras latinas.

A vontade e a ambição por dominar novas terras, aumentar o po-
derio econômico e impor a cultura europeia, trouxe a falsa ideia de avan-
ço de uma cultura superior sobre uma cultura considerada inferior. Tal 
intento trouxe consigo um rastro de destruição e aniquilamento de uma 
cultura e de uma nação sobre a outra.

Ao estabelecer a inferioridade de uma cultura dominante sobre uma 
cultura dominada, desde os primórdios da colonização do Haiti, o coloni-
zador traz consigo um massacre dos primeiros habitantes indígenas dessa 
terra. O intento de domesticar os índios não sucedeu como o esperado e, 
para isso, a única solução era agir com tamanha agressividade a ponto de 
matar vários índios para que os demais se tornassem submissos. 

2 Ecos da literatura haitiana ao longo de sua história

A colonização de um país é sempre algo muito controverso, os 
povos dominados, na maioria das vezes, não aceitam a colonização de 
forma passiva, pois buscam resistir de diversas formas à ação do colo-
nizador. Os colonizadores, por outro lado, a cada revide do colonizado 
agem com mais brutalidade e dominam cada vez mais suas terras e os 
seus recursos naturais.

A assolação desse povo pela violência moral e física do colonizador 
trouxe formas de resistência, que consistiam em descolonizar as mentes 
de seus agressores e do seu próprio povo. Essa descolonização deu-se 
principalmente por meio da arte e da literatura.

Quando o Haiti foi colonizado, tanto por franceses quanto por 
americanos, certamente, os haitianos já haviam construído uma história 
de lutas e resistências, e possuíam certa organização quanto à produção 
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agrícola, comercial e econômica de seu povo. Com a invasão dos coloni-
zadores, todas essas organizações foram desestruturadas.

No ímpeto do colonizador o seu maior interesse era expandir seu 
poderio a qualquer custo. Essa afirmação pode ser corroborada por Al-
fredo Bosi (1992, p. 20) quando menciona que: “Contrária e necessaria-
mente, a expansão moderna do capital comercial, assanhada com a opor-
tunidade de ganhar novos espaços, brutaliza e faz retroceder as formas 
cruentas o cotidiano vivido pelos dominados”.

Com o processo de colonização do Haiti, muitos massacres foram 
se intensificando, o trabalho com a cana de açúcar era cada vez mais 
massacrante, as colônias francesas passaram a lucrar cada vez mais. E 
enquanto isso, o povo haitiano, já exausto desses desmandos, fomentou 
a primeira revolta em torno de 1791. Mesmo tendo sido vitoriosos nessa 
empreitada, o povo haitiano ainda passou por várias outras revoluções.

O colonizador, como se não bastasse ter desestabilizado o país, co-
metia diversas formas de açoites, apropriando-se da cultura e da vida 
daquele povo. A segunda forma de revide ao colonizador deu-se a partir 
das revoltas lideradas por Toussaint de Louverture2 e por Jean-Jacques 
Dessalines3, o que culminou na independência do Haiti.

Após a independência, os haitianos passaram a se preocupar com 
a manutenção e a propagação da sua cultura. Mas esse processo ocorreu 
de maneira laboriosa, uma vez que tiveram a sua cultura suplantada pela 
colonização. Mesmo sendo um país livre, o Haiti não estava totalmente 
independente, pois passou por ditaduras que fizeram calar movimentos 
pró-independência e intensos movimentos literários.

Em meio a tantas lutas os movimentos literários passaram a ter 
força e mesmo que de forma velada, vários autores haitianos produziram 
obras que buscavam desestabilizar o colonialismo impetrado a essa na-
ção durante séculos da sua história.

Retomando a trajetória histórica das produções literárias haitia-
nas, a pesquisadora Heloisa Caldeira Alves Moreira, tradutora das duas 
obras de Dany Laferrière para o Brasil, destaca que os escritores haitia-
nos exploravam muito em suas produções a questão da língua e das raí-
zes africanas e francesas. Para a pesquisadora: “Inicialmente, a literatura 
feita no Haiti, demonstrava grande submissão dos escritores haitianos 
em relação aos franceses, o que fez com que fosse chamada de imitação” 
(MOREIRA, 2006, p. 33).

2 Escravo nascido no Haiti, chefe da Revolução de haitiana de 1791. Foi Governador de São Domingos (Haiti) 
de 1801 até 1802 e em 1803 foi deposto, exilado na França, onde veio a falecer nesse mesmo ano.

3 Líder negro, que combateu as forças da França, ao lado de Toussaint de Louverture, durante a Revolução de 
haitiana de 1791.
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Considera-se assim, que em meio às lutas pró-independência, os 
haitianos acabavam tendo suas produções influenciadas pelo colonialis-
mo, mesmo que fosse como uma forma de negar e subverter a língua do 
colonizador. Grande parte dessas produções pautava-se nos discursos e 
proclamações sobre o momento vivenciado pelo país.

O período compreendido entre 1830 a 1930 foi marcado pelo movi-
mento literário chamado Romantismo. Nesse período, os escritores eram 
na grande maioria da classe alta, dominavam o francês e escreviam nos 
jornais locais, quase não havia distribuição do que era escrito, pois gran-
de parte da população era analfabeta.

Heloisa Caldeira Alves Moreira relata que grande parte da produ-
ção literária haitiana estava submissa aos franceses e que poucos poetas 
tiveram reconhecimento fora do país. A autora  destaca ainda que

Alguns poetas dessa época terão reconhecimento em Paris: 
Oswal Durand (1840-906) que escreveu o poema Chouco-
me em 1900, primeiro texto crioulo escrito por um negro; 
Demevar Delorme (1831-1901), o mais notório dos três, de-
nunciou a força do racismo nos Estados Unidos e analisou 
longamente a situação do Haiti. Conheceu o exílio e a prisão 
antes de terminar sua carreira como embaixador na Euro-
pa; e mais tarde, em 1937, também Léon Laleau (1892-1979). 
No início, suas musas eram brancas com cabelos loiros. Na 
segunda metade do século XIX, começavam a ganhar uma 
cor mais local, adaptando-se a realidade dos trópicos. Nes-
sa época a imagem do Haiti na França era a de uma pobre 
república de negros que imitava a velha Europa refinada, 
o que gerou entre os intelectuais o desejo de escrever para 
defender sua república negra. (MOREIRA, 2006, p. 34)

Se antes o desejo dos haitianos com suas produções era denunciar 
a colonização, agora eles buscavam jogar com armas intelectuais para 
afirmar suas raízes, suas crenças e a sua língua.

Nesse período, destacam-se as produções de Jean Price-Mars, mé-
dico, antropólogo que escrevia sobre a afirmação do povo haitiano, como 
negros e não como franceses de cor. Segundo o antropólogo,

Nada pode impedir que crenças latentes ou formais vindas 
de longe, transformadas, recriadas por nós, tenham sido os 
elementos motores de nossa conduta e tenham condiciona-
do o heroísmo irresistível da multidão que se fez massacrar 
nos dias de glória e de sacrifícios para implantar a liberdade 
e a independência do negro em nosso solo; nada pode impe-
dir finalmente que, à época de transição e de incerteza em 
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que vivemos neste momento, esses mesmos elementos im-
ponderáveis não sejam o espelho que reflete o mais fielmen-
te a face inquieta da nação. Eles constituem de uma maneira 
inesperada e espantosa os materiais de nossa unidade espi-
ritual. Onde, pois, poderíamos encontrar uma imagem mais 
sincera de nossa comunidade? (PRICE-MARS, 1954, p. 2)

Jean Price-Mars traz à tona as condições enfrentadas pelos haitia-
nos durante o processo de independência do país, através de um resgate 
das tradições e crenças, que fortaleciam e encorajavam o povo haitiano 
a lutarem pela sua liberdade e pelos seus ideais. Para ele, a herança cul-
tural dos colonizadores foram reconfiguradas, a fim de suscitarem novos 
conhecimentos e uma conexão com os povos europeus, com o intuito de 
disseminarem a cultura e as produções literárias haitianas.

É nesse contexto que surgem os movimentos de retorno ao nacio-
nalismo africano. Já Justin Lhérisson4, professor e jornalista, traz para 
suas produções elementos de cunho teatral e narrativo, retrata as pesso-
as simples e prioriza as marcas da linguagem oral.

O período compreendido entre 1930 a 1960 é marcado pelo apreço 
a um romance mais rural, se buscava denunciar a ocupação americana no 
país e mostrar as formas de resistência desse povo à ocupação.

3 Surrealismo haitiano

O movimento surrealista surgiu por volta de 1924 na Europa, tendo 
como precursor André Breton com a obra Manifest de Surréalisme. A 
arte surrealista procurava expor os sentimentos interiores da arte e as 
manifestações artísticas pós-guerra.

Para pesquisadora Risolete Maria Hellmann em seu artigo A traje-
tória da arte surrealista: 

No período entre guerras, a ruptura com a tradição foi 
assumida por praticamente todos os movimentos de van-
guarda, os quais, concomitantemente, se dedicaram a 
construir formas de expressão artística próprias (HELL-
MANN, 2012, p. 120)

O Surrealismo quebrava com os preceitos arraigados na socieda-
de europeia, desconstruía a realidade imposta pelas guerras, propunha 
uma paz espiritual e um retorno a natureza do homem, sem regras pré-
-estabelecidas.

4 Disponível em:<http://www.lehman.cuny.edu/ile.en.ile/paroles/lherisson.html>. Acesso em 2  set. 2015.

http://www.lehman.cuny.edu/ile.en.ile/paroles/lherisson.html
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Para pesquisadora Maria Helena Valentim Duca Ovamao, em sua 
tese O Haiti como locus ficcional da identidade caribenha: olhares 
transnacionais em Carpentier, Césaire e Glissant,

A adesão dos artistas caribenhos ao surrealismo se justifi-
cava pela própria condição em que viviam em Paris, a de 
intelectuais colonizados, e também pelos acontecimentos 
políticos que fervilhavam na Europa. Deve-se considerar 
que esta condição de colonizados era acentuada pela ascen-
são do comunismo, pelas guerras, pelas turbulências pro-
vocadas pelo capitalismo (queda da bolsa de Nova York, em 
1929). (OVAMAO, 2009, p. 35)

Dentre os autores dessa época estão Clément Magloire Saint-Au-
de5 da elite haitiana, cuja escrita é marcada pelo surrealismo que bus-
cava no inconsciente a realização do ser; François Duvalier6, médico, 
político, sua escrita é marcada pela defesa aos valores negros e africa-
nos, pautando em referências francesas e Jacques Roumain, militante e 
antropólogo que ganhou notoriedade com a publicação do livro Gou-
verneurs de la rosée publicado em 1944 em Paris. As produções de Rou-
main defendiam os valores dos negros, proletários, e seus livros eram 
escritos no francês e no crioulo,

— Porque va hacia el placer. La alegría no atrae la alegría. 
Usted parece creer que le transmito a todo mi propio desen-
canto... No. Podríamos ir hasta ese cobertizo donde se vende 
una pobre felicidad: baile y aguardiente. Le mostraría a esos 
hombres y a esas mujeres, sus rostros, y usted comprendería 
entonces que una muchedumbre alegre se compone de hom-
bres tristes. Vería la desesperanza del placer. Pero ¿quiere 
volver más tarde cuando todo habrá terminado? A la hora en 
la que no hay más muchedumbre, sino al amanecer lívido, un 
pequeño rebaño agobiado. A la hora en la que una muche-
dumbre se desagrega como un racimo que pierde sus frutos. 
Cada uno de los frutos es amargo. (ROUMAIN, 1936, p. 57)7

5 Disponível em:<http://www.potomitan.info/kauss/magloire.php>. Acesso em: 10 set. 2015.

6 Disponível em:<http://haiti-reference.com/pages/plan/histoire-et-societe/notables/chefs-detat/francois-
duvalier/>. Acesso em: 3 set. 2015.

7 Porque vai o prazer. Nenhuma alegria atraí alegria. Vocês parecem acreditar transmitirem meu próprio 
desapontamento. Não. Nós poderíamos ir para o galpão onde vende uma pobre felicidade: dança e aguardente. 
Vou mostrar estes homens e mulheres, seus rostos, e você vai entender em seguida, uma multidão alegre consiste 
em homens tristes. Verá que o desespero dá prazer. Mas você quer voltar mais tarde quando está tudo acabado? 
No momento em que não há multidão, mas o amanhecer lívido, um pequeno rebanho sobrecarregado. A hora em 
que uma multidão se desintegra como um bando e perde seus frutos. Cada fruto é amargo (tradução nossa).

http://www.potomitan.info/kauss/magloire.php
http://haiti-reference.com/pages/plan/histoire-et-societe/notables/chefs-detat/francois-duvalier/
http://haiti-reference.com/pages/plan/histoire-et-societe/notables/chefs-detat/francois-duvalier/
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Para Roumain, toda alegria que se espalhava pelas ruas e praças do 
Haiti escondiam a dor dos trabalhadores escravizados nos campos e na 
cidade.  Além da hostilidade dos senhores de escravos, outro fator que 
contribuiu consideravelmente para a tristeza do povo haitiano, é o fato 
de que as pessoas que tinham a oportunidade de estudar na Europa eram 
desprezadas por serem negros. Com isso, consideramos que para o povo 
haitiano se firmar no cenário literário europeu custou muito caro e só foi 
possível através de inúmeros protestos.

 Jacques-Stephen Alexis, médico, militante e sucessor de Jacques 
Roumain, explora em seus livros o realismo maravilhoso, que consistia 
no retorno ao misticismo haitiano a partir da realidade e das experiên-
cias desse povo.

Para pesquisadora Maria Helena Valentim Duca Ovamao, em sua 
tese O Haiti como locus ficcional da identidade caribenha: olhares trans-
nacionais em Carpentier, Césaire e Glissant, o surrealismo foi um dos 
movimentos literários mais significativos para o Caribe, ela destaca que:

A rebeldia dos surrealistas fica explicitada nos objetivos 
que defendiam, tais como ‘buscar autonomia da linguagem 
artística’, ‘exaltar a revolução’, ‘buscar a essência humana’, 
‘apegar-se à fantasia, ao sonho e à loucura’, com a ajuda da 
psicanálise que emergia à época, bem como ‘anular a fron-
teira entre teoria e prática artística’ através do ‘uso da es-
crita automática’, sem a preocupação com a lógica, com o 
racionalismo (OVAMAO, 2009, p.34).

A escrita surrealista haitiana era marcada por um apreço as suas 
raízes, mas também como um revide a língua imposta pelo colonizador. 
É importante ressaltar que os escritores da época tinham um grande in-
teresse na arte negra e na temática africana, isso teve forte influência dos 
mulatos filhos dos produtores de café no Haiti, que estudavam na Euro-
pa, onde a art nègre e o romantismo estavam muito em voga.

Para Jacques-Stefen Alexis, o romantismo era como um resgate e 
uma percepção à realidade que a sociedade vivenciava das tendências 
culturais e estéticas da arte, por isso ficou conhecido como revolucioná-
rio. Alexis considerava que,

O romantismo é revolucionário no sentido em que ele com-
preende que nada é eterno, que as formas artísticas, nascem, 
vivem, envelhecem e morrem, que podemos sempre ultra-
passar as grandiosas aquisições do passado atualizando o 
homem em seu meio social e na natureza onde ele vive, ilu-
minando mais vivamente o caráter contraditório da consci-
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ência humana, dando um mais amplo lugar ao lirismo e ao 
sonho. Isso não significa que se deva, para tanto cair em um 
anarquismo da forma, na negação pura e simples do que o 
passado criou no plano das formas. O que é a forma senão 
veículo que permite desenvolver o conteúdo, de comunicá-
-lo? Em outros termos, as únicas regras às quais as formas 
devem obedecer é corresponder ao conteúdo, ser belas, 
agradáveis, digestas, encantadoras. Como o gosto e a sensi-
bilidade formal de um povo não são válidos para um outro, 
as formas devem, em uma cultura nacional, corresponder 
antes de tudo às tendências, ao caráter do povo em questão. 
(ALEXIS, 1970, p. 250)

Jacques-Stefen Alexis questionava a ingenuidade do movimento 
romancista, destacando que ainda havia muito a se explorar no cotidiano 
da sociedade, que revelasse um romantismo reacionário, que não se aco-
modasse com as inquietudes de seu tempo, mas que buscasse por meio 
da arte um novo olhar sobre suas produções, sobre suas criações estéti-
cas, sobre a forma de desvelar o mundo a sua volta, as tendências artísti-
cas e revolucionárias.

4 Considerações finais

Os movimentos literários haitianos trouxeram à tona a situação 
em que povos colonizados e em situação de diáspora vivenciavam. Os 
escritores haitianos demonstram com sua escrita uma revolução social, 
que busca transformar meros expectadores como atores da sua história. 

Esses escritores mostram através da sua arte os mecanismos de 
dominação, a formação da consciência dos colonizados, fazendo um con-
traponto entre dominados e dominadores. Como diz Fanon (2005), é os 
colonizadores quem tem feito e continuam a fazer  os colonizados.

A escrita surrealista traz para esse cenário uma fuga dos valores 
estéticos e morais ditados pela alta burguesia europeia. Esta é uma forma 
de subverter a cultura do outro, do que acolhe o sujeito desterritoriali-
zado e do que coloniza os países considerados mais fracos em termos de 
economia e poderio territorial.

Há que se pensar que pensar que os escritores surrealistas haitia-
nos nos mostram uma realidade não muito distante, que carrega estere-
ótipos de uma cultura, a subjetificação do sujeito da diáspora e a discri-
minação tão presente ainda nos dias atuais.
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12  A  G Ê N E S E  D O S  E S T U D O S  D E  G Ê N E R O  E 
S E X U A L I D A D E  N A  U N I V E R S I D A D E  F E D E R A L 

D E  R O N D Ô N I A  ( 1 9 9 0  A  2 0 1 0 )
Lauri Miranda Silva1

1 Introdução

Historicamente a mulher foi silenciada na escrita da história, assim 
como os homossexuais também foram. Os surgimentos dos estudos de 
gênero estão vinculados ao movimento feminista contemporâneo, movi-
mento esse surgido nos Estados Unidos, que deu origem ao conceito de 
“gênero” na década de 1970 no curso de Antropologia. Estes estudos se 
fortaleceram e se espalharam para outros países, abrindo debates para 
outras áreas do saber, com intuito de romper o paradigma da ciência até, 
no entanto, produzida no masculino.

Compreendo o feminismo como um movimento politizado, fruto 
de reivindicações através de lutas na busca pela igualdade e oportunida-
des para as mulheres na sociedade moderna e a erradicação do despotis-
mo nos espaços públicos e privados contra elas. Somente com o apare-
cimento do movimento feminista que começaram as críticas contra essa 
ciência androcêntrica.

Este trabalho é fruto das reflexões e resultados de um dos capítulos 
da minha dissertação de Mestrado em História e Estudos Culturais, a 
partir de pesquisa bibliográfica: artigos, revistas, resumos expandidos, 
livros e dissertações, levantamento documental realizado na Universida-
de Federal de Rondônia/Campus Porto Velho, explano através das análi-
ses desenvolvidas, a gênese dos estudos de gênero na UNIR, quem foram 
e/ou continuam sendo as pesquisadoras/pesquisadores que contribuíram 
nas discussões sobre gênero e sexualidade nos estudos amazônicos nas 

1 Mestra em História e Estudos Culturais pela Universidade Federal de Rondônia e Professora na Secretaria 
Estadual de Educação em Rondônia. Email: lauryyano@gmaill.com

mailto:lauryyano@gmaill.com
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décadas de 1990 a 2010. Os estudos de gênero na Universidade Federal 
de Rondônia iniciaram-se na década de 90, através de professoras/pes-
quisadoras nos seus determinados campos de saberes, preocupadas com 
as questões da figura da mulher na Amazônia e na produção acadêmica.

2 A formação dos estudos de gênero no Brasil

Uma constante nos textos das Ciências Sociais e Humanas sobre 
a sexualidade a partir da década de 1990 é a presença de gênero como 
categoria fundante:

[...] no modo como a experiência sexual é vivenciada pe-
los sujeitos, na medida em que as trajetórias masculinas 
e femininas são radicalmente distintas, não exatamente 
pelas diferenças estampadas em seus respectivos corpos, 
mas sobretudo em função da maneira como as expectati-
vas e as aspirações em relação à experimentação sexual são 
marcadas pelo gênero na tradição ocidental. (HEIBORN; 
BRANDÃO, 1999, p. 11)

Segundo Maria Teresa Citeli em sua obra, A pesquisa sobre se-
xualidade e direitos sexuais no Brasil (1990-2002): revisão crítica, as 
trajetórias de ambos os campos de estudos (do gênero e da sexualidade), 
no Brasil, estão ligados por terem recebido grande impulso com a eclo-
são de movimentos sociais na década de 1970, como o feminista, o de 
liberação sexual e, mais tarde, o movimento homossexual. Citeli (2005) 
ressalta que, enquanto os movimentos sociais e a academia faziam emer-
gir sexualidade e gênero como questões para intervenção e investigação 
empírica e teórica, crescia a preocupação internacional por temas como 
saúde reprodutiva feminina e masculina.

O gênero, como categoria fundante no modo como a experiência 
sexual é vivenciada pelos sujeitos, de acordo com Citeli (2005) aparece 
nas pesquisas, que abordam a masculinidade e a feminilidade, articula-
do a outras modalidades de classificação, como sistema de parentesco, 
idade, privilégios sociais, renda e até mesmo local de moradia. A autora 
comenta que um bom número de estudos investiga traços da construção 
das identidades femininas e masculina por meio da análise de relatos de 
experiências sexuais diferenciadas, principalmente em grupos populares.

De acordo com Siqueira (2008) a relação entre conhecimento his-
tórico e relações de gênero é um tema que tem suscitado discussões e 
levantado questões diversas. A autora interroga se a história tem:
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[...] participado da construção das relações de gênero, ou ape-
nas informado a respeito de como os sujeitos do sexo mascu-
lino e feminino vêm se organizando ao longo do tempo nas 
diversas sociedades históricas? Tem-se contribuído, como 
opera essa participação? A história pode colaborar na luta 
pela promoção de uma sociedade com relações de gênero não 
hierárquica? É papel desta área de conhecimento se preocu-
par com esse tipo de problemática? (SIQUEIRA, 2008, p. 1)

Para a autora essas são algumas perguntas que devem ser enfren-
tadas, e cabe às (aos) historiadoras (es) sensíveis a esse debate promover 
esse enfrentamento.

Mariana Moreira Neto em seu artigo intitulado A categoria “gê-
nero”: considerações acerca de suas variações e validade apresenta uma 
discussão acerca das relações de gênero que permitem compreender 
como as relações sociais não se estabelecem em campos dicotômicos, 
situando o masculino e o feminino em territórios específicos e irrecon-
ciliáveis. A perspectiva relacional que o gênero oferece permite analisar 
as relações sociais além dos postulados como o determinismo biológico, 
a noção marxista de classe ou o conceito antropológico de patriarcado.

As relações de gênero [...] possibilitam compreender que as 
relações sociais não se estabelecem em campos dicotômicos 
ou opostos, situando o masculino e o feminino em territó-
rios específicos e irreconciliáveis. A perspectiva relacional 
que o gênero oferece permite análises de relações que vão 
além de postulados metodológicos como o determinismo 
biológico, a noção marxista de classe ou o conceito antropo-
lógico de patriarcado. (NETO, 2000, p. 138)

A autora comenta que:

O termo gênero e sua conversão em categoria de análise pe-
las Ciências Sociais ganha terreno a partir de meados dos 
anos 80, em função, por um lado, da crise que afeta os para-
digmas tradicionais, como a tradição marxista, e, por outro, 
da emergência de novas abordagens teórico-metodológicas. 
A História Social, o estudo das mentalidades e do cotidia-
no; a Psicanálise, sobretudo os postulados elaborados pelos 
pós-estruturalistas; e a Linguística, oferecem novos ele-
mentos de investigação científica e apontam novas trilhas e 
uma nova possibilidade de evidência que, interrelacionados, 
abrem novas dimensões para a construção ou (re) constru-
ção do conhecimento. (NETO, 2000, p. 139)
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Já Saffioti (2001) explana que gênero é relacional, quer enquanto 
categoria analítica quer enquanto processo social e o conceito deve ser 
capaz de captar a trama das relações sociais, bem como as transforma-
ções historicamente por elas sofridas através dos mais distintos proces-
sos sociais, trama essa na qual as relações de gênero têm lugar. Para ela:

[...] no exercício da função patriarcal, os homens detêm o 
poder de determinar a conduta das categorias sociais nome-
adas, recebendo autorização ou, pelo menos, tolerância da 
sociedade para punir o que se lhes apresenta como desvio. 
Ainda que não haja nenhuma tentativa, por parte das víti-
mas potenciais, de trilhar caminhos diversos do prescrito 
pelas normas sociais, a execução do projeto de dominação 
– exploração da categoria social ‘homens’ exige que sua 
capacidade de mando seja auxiliada pela violência. Com 
efeito, a ideologia de gênero é insuficiente para garantir a 
obediência das vítimas potenciais diante dos ditames do pa-
triarcado, tendo este necessidade de fazer uso da violência. 
(SAFFIOTI, 2001, p. 115)

Scott (1994) ressalta que o termo gênero é uma tentativa das fe-
ministas contemporâneas de buscar caminhos de definição que difiram 
das teorias existentes de explicação das origens da desigualdade entre 
homens e mulheres.

Compreendo que gênero é uma dada maneira de olhar a realida-
de da vida (das mulheres e dos homens) para compreender: as relações 
sociais entre mulheres e homens; as relações de poder entre mulheres 
e homens, mulheres e mulheres, homens e homens. No entanto gêne-
ro deve ser visto como “[...] elemento constitutivo das relações sociais, 
baseadas em diferenças percebidas entre os sexos, e como sendo um 
modo básico de significar relações de poder.” (SCOTT, 1994, p. 186). A 
categoria gênero:

[...] tem duas partes e diversas subpartes. Elas são ligadas 
entre si, mas deveriam ser distinguidas na análise. O núcleo 
essencial da definição repousa sobre a relação fundamental 
entre duas proposições: gênero é um elemento constitutivo 
das relações sociais, baseadas nas diferenças percebidas en-
tre os sexos e mais, o gênero é uma forma primeira de dar 
significado às relações de poder. (SCOTT, 1994, p. 13)
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Siqueira corrobora dizendo que, “[...] por essa perspectiva gêne-
ro é constituído por relações sociais baseadas nas diferenças percebidas 
entre os sexos, que por sua vez, se constituem no interior de relações de 
poder.” (SIQUEIRA, 2008, p. 115).

De acordo com Neto (2000), a emergência do gênero enquanto ca-
tegoria de análise é recente e surge como uma tentativa de estabelecer 
compreensões teóricas acerca dos questionamentos que emergem na es-
teira das práticas políticas que marcam o percurso de alguns movimen-
tos sociais, sobretudo, o feminismo. Para a autora estes movimentos tra-
zem à cena um amplo espectro de interrogações e debates sobre posturas 
e comportamentos que, tradicionalmente, vinham sendo adotados como 
explicações “naturais” para atitudes discricionárias, procedimentos dis-
criminadores e políticas e práticas de dominação e submissão.

A partir dessa visão aparentemente consensual do conceito de gê-
nero, o termo foi empregado de diferentes maneiras pelos historiadores.

A autora afirma que os estudos de gênero entraram na História e 
que herdaram não só muitos dos pressupostos, preocupações e metodo-
logias de pesquisa da já atuante História das Mulheres, mas também 
reformularam ou contestaram vários outros. Para Pinsky (2009, p. 76):

[...] uma das propostas da História preocupadas com gênero 
é entender a importância, os significados e a atuação das re-
lações e representações de gênero no passado, suas mudan-
ças e permanências dentro dos processos históricos e suas 
influências nesses mesmos processos.

Peter Burke, em sua obra História e Teoria Social, comenta que a 
ideia de masculinidade e feminilidade é “construída” socialmente e está 
passando a ser considerada óbvia, porém, a mudança é, em grande par-
te, consequência do movimento feminista. Para ele a história da mulher 
oferece nova perspectiva sobre o passado, cujas consequências ainda não 
foram estimadas.

As mulheres ficaram virtualmente “invisíveis” para os his-
toriadores no sentido de que a importância de seu trabalho 
diário, sua influência política (em todos os níveis da políti-
ca), em geral, foi subestimada, e a mobilidade social foi, via 
de regra, discutida apenas em termos masculinos. Em outra 
metáfora contundente, as mulheres foram descritas como 
exemplo de um grupo “abafado”, somente capaz (em muitas 
vezes e lugares) de expressar suas ideias por meio da lingua-
gem dos homens dominantes. (BURKE, 2002, p. 76)



222

Heloisa Helena Siqueira Correia e Laíssa Pereira de Almeida (Orgs)

De acordo com Burke (2002) o movimento feminista e as teorias 
com ele relacionadas encorajaram os historiadores e historiadoras a fa-
zerem novas perguntas a respeito do passado e, que: “[...] o trabalho da 
mulher foi, com frequência, desconsiderado pelos historiadores do sexo 
masculino especialmente porque – em um surpreendente exemplo do 
problema da ‘invisibilidade’.” (BURKE, 2002, p. 77).

Em outra obra de Burke A Escrita da História o autor mostrou que:

Apesar da produção historiográfica sobre o Gênero persistir 
com alguns problemas de definição, fontes, métodos e expli-
cação e ainda a própria diversidade que envolve a categoria 
de gênero, este crescimento abriu um campo movediço de 
controvérsias, instaurando um debate fértil de análise e dis-
cussão para a temática e contribuindo para o próprio méto-
do historiográfico em geral. (BURKE, 1992, p. 24)

Sabemos que documentos históricos sobre as relações trabalhis-
tas das mulheres no passado foram silenciados nos registros oficiais, até 
porque, quem realizava toda a função escrituraria eram os homens.

Os estudos de gênero no Brasil seguem os diferentes períodos dos 
movimentos sociais feministas. No início da década de 1970 a emer-
gência destes grupos estabiliza e cria novas forças políticas em vários 
lugares do mundo, de acordo com Silva: “[...] Movimentos sociais anti-
coloniais, étnicos, raciais, de homossexuais, ecológicos e de mulheres, 
para citar os mais expressivos, despontam e modificam lugares e men-
talidades.” (SILVA, 2009, p. 2).

Os primeiros movimentos de mulheres surgiram no Brasil na dé-
cada de 1970, e os estudos de gêneros no País iniciaram nesse período, 
principalmente no Estado de São Paulo, onde as mulheres da periferia, 
através das comunidades da Igreja Católica, reivindicavam ao Estado 
atendimento de suas necessidades básicas, como creches e melhores sa-
lários. De acordo com Silva, essas mulheres trabalhavam fora de casa 
para ajudar na manutenção de suas famílias.

Entres as primeiras mulheres a analisarem as relações de gênero no 
campo sociológico foram Heleieth Saffioti e Eva Alterbann Blay, preocu-
padas com as relações de produção/mulher e trabalho no espaço urbano 
e rural. Grossi (1998) em seu trabalho intitulado Identidade de Gênero e 
Sexualidade, ressalva que estes estudos “[...] que no Brasil se iniciam com 
a tese defendida por Heleieth Saffioti no final dos anos 1960, intitulada 
A mulher na sociedade de classes, tinham como preocupação estudar a 
opressão da mulher nas sociedades patriarcais.” (GROSSI, 1998, p. 3).
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Vale ressaltar que, de início o movimento feminista no Brasil teve 
intuito a busca de igualdade numa sociedade em que elas eram invisibi-
lizadas. Em nossa concepção corroborando a discussão que Silva faz em 
torno dos Estudos de Gênero no Brasil, é a partir desse movimento que a 
figura da mulher aparece em cena enquanto sujeito.

Na década de 1980, de acordo com Silva (2009) reafirmaram-se a 
necessidade diversificada das experiências das mulheres a partir das re-
lações de gênero. E, que as pesquisas passaram a demonstrar o caráter 
relacional entre os sexos que são construídos socialmente e culturalmen-
te a partir de relações de poder. A autora ressalta que “[...] não bastava es-
tudar as mulheres era preciso estudar as relações sociais entre os sexos.” 
(SILVA, 2009, p. 3).

A partir dessa década é que se notará um aumento no interesse 
de pesquisas sobre as mulheres brasileiras. De acordo com Grossi (1998) 
“[...] em muitos cursos de pós- graduações são oferecido cursos sobre a 
questão, que resultam em um grande número de teses sobre as mulheres 
brasileiras.” (GROSSI, 1998, p. 3). A autora afirma que os estudos de gê-
nero no Brasil problematizaram e questionaram a determinação biológi-
ca da condição feminina.

É importante ressaltar que o conceito de gênero adquirido por 
pesquisadores no Brasil, é de origem das estudiosas feministas norte-
-americanas “[...] que passaram a usar a categoria gender para falar das 
origens exclusivamente sociais das identidades subjetivas de homens e 
mulheres.” (GROSSI, 1998, p. 4).

Silva explana que os movimentos de mulheres no Brasil são hete-
rogêneos e não possuem uma linearidade. Todavia, a discussão da igual-
dade ou da diferença “[...] destaca-se como crucial para os movimentos 
feministas e no debate acadêmico estas questões assumem a forma de 
muitos trabalhos teóricos e pesquisas empíricas.” (SILVA, 2009, p. 4). 
Tanto nas ciências sociais como também nas ciências humanas, mas es-
pecificamente na Antropologia, História e na Sociologia.

Na Geografia, Marcio José Ornat explica que temáticas das rela-
ções de gênero, sexualidade e espaço remontam também na década de 
70, mas que a geografia brasileira tem dado pouca atenção à dimensão 
espacial dessas temáticas.

Segundo Joseli Maria Silva, a ciência geográfica hegemônica é mar-
cada por privilégios de sexo e de raça, características que dificultaram a 
expressão das espacialidades dos grupos das mulheres, dos não-brancos 
e dos que não se encaixam na ordem heterossexual dominante. Durante 
muito tempo, as existências espaciais desses grupos ou de suas ações 
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concretas não foram consideradas “adequadas” como objetos de estudos 
do campo da geografia. Para a geógrafa, a razão de suas ausências no dis-
curso geográfico deve ser entendida pela legitimação naturalizada dos 
discursos hegemônicos da geografia branca, masculina e heterossexual, 
que negam essas existências e também impedem o questionamento da 
diversidade de saberes que compõem as sociedades e suas mais variadas 
espacialidades (SILVA, 2009).

Aautora comenta que:

[...] A invenção do “homem universal” como representante 
legítimo da humanidade, produtor de espaços e modela-
dor de paisagens, apaga e secundariza a importância de 
categorias sociais altamente hierarquizantes. Cria a falsa 
impressão de que a cor da pele, as formas corporais e as 
orientações sexuais não estão profundamente imbricadas 
com as diferenças espaciais, econômicas e de classe. Des-
considerar essas diferenças que hierarquizam pessoas e 
grupos torna invisível uma série de lutas e injustiças so-
ciais. (SILVA, 2009, p. 14-20)

O estudo das minorias tais como as mulheres, prostitutas, homos-
sexuais, negros e entre outros, não se configura como tema relevante no 
meio científico da geografia brasileira. As espacialidades desses grupos 
sociais vivenciadas a partir das categorias de gênero, sexualidade, raça 
e classe foram vistas muitas vezes como irrelevantes, criando barreiras 
para que esses sujeitos não participassem também, como agentes produ-
tores do discurso científico geográfico (SILVA, 2009).

Em relação ao conceito de gênero na ciência geográfica, Silva (2009, 
p. 84) compreende que é:

[...] uma representação do ideal dos papéis sociais a serem 
experenciados por corpos considerados masculinos e femi-
ninos em diferentes tempos e espaços. Gênero, portanto, 
não é uma realidade em si mesma, mas um ideal exercitado 
cotidianamente por diferentes tipos de corpos que, ao agi-
rem pautados pela representação, superam a mera reprodu-
ção de papéis e recriam continuamente a própria represen-
tação de gênero. Assim, o gênero é um eterno movimento 
que se faz na ação humana criativa, e como toda ação im-
plica uma espacialidade, o caráter performático do gênero e 
simultaneamente espacial e temporal.
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Segundo Silva (2009), a geografia feminista é parte do movimen-
to da ciência geográfica, e sob essa denominação há trabalhos positi-
vistas, marxistas, fenomenológicos. A expressão “geografia feminista” 
foi substituída pelo seu plural, “geografias feministas”, para expressar 
a pluralidade científica e ideológica presente neste campo de produção 
científica. As geografias feministas é fruto do movimento feminista da 
década de 60. A autora ressalta que, deste movimento emergem iniciati-
vas de tornar visíveis grupos ausentes da produção científica geográfica 
e desenvolvem-se os estudos sobre mulheres, gays e lésbicas, procurando 
evidenciar suas expressões materiais de produção do espaço, como a dis-
tribuição espacial das moradas e áreas de lazer, os deslocamentos físicos 
e as inserções desses grupos nas relações produtivas e reprodutivas da 
sociedade burguesa e patriarcal (SILVA, 2009).

Percebo que no Brasil as discussões sobre as relações de gênero 
no campo científico vêm aumentando nas Universidades, onde pesqui-
sadoras e pesquisadores preocupados com a temática têm se debruçados 
sobre as análises de gênero em seus respectivos campos dos saberes.

Encontrei por meio da internet alguns grupos de pesquisas em 
Universidades brasileiras que trabalham com a temática de gênero e fe-
minismo: Gênero e Sociedade – NEPEM/UFMG; Grupo de Estudos de 
Gênero de Estudos de Gênero – PAGU/UNICAMP; Núcleo Transdis-
ciplinar de Estudos de Gênero/UFF; Núcleo de Estudos de Gênero da 
Amazônia – NEGA/UFAC; Instituto de Estudos de Gênero/UFSC; Cen-
tro Interdisciplinar de Estudos e Pesquisa do Imaginário/ UNIR; Gru-
po de Estudos e Pesquisas em Geografia, Mulher e Relações Sociais de 
Gênero – GEPGÊNERO/UNIR; e outros que caberiam ser citados aqui, 
mas por motivos de objetividade no trabalho, escolhi esses grupos para 
exemplificar as instituições que realizam discussões em torno de gênero, 
sexualidade e feminismo.

3 Os estudos de gênero e sexualidade na UNIR

Os estudos de gênero na Universidade Federal de Rondônia ini-
ciaram-se, na década de 1990, através de professoras/pesquisadoras nos 
seus determinados campos de saberes, preocupadas com as questões da 
figura da mulher no espaço amazônico e na produção acadêmica. En-
tre essas estudiosas é de importância citar: Profª Drª Arneide Bandeira 
Cemin; Profª Drª Maria das Graças Silva Nascimento Silva; Profª Drª 
Melissa Andrea Vieira de Medeiros; Profª Drª Maria Ivonete Barbosa 
Tamboril; e Profª Drª Lilian Maria Moser.
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O primeiro trabalho sobre gênero da Universidade Federal de Ron-
dônia foi desenvolvido no ano de 1997, por Tatyana Costa Amorim Ra-
mos. Na época ela era discente do curso de Enfermagem e foi bolsista 
da iniciação científica/PIBIC, orientada pela Profª Drª Maria das Graça 
Silva Nascimento Silva – pelo que se conhece, pioneira nos estudos sobre 
mulheres em Rondônia. A pesquisa, transformada e publicada no ano de 
1998, em formato de artigo científico, foi intitulada Práticas Alternati-
vas para a Saúde da Mulher Ribeirinha. Ela teve por objetivos analisar 
como os serviços de Saúde contribuíram para o exercício da cidadania 
das mulheres ribeirinhas nos Distritos de São Carlos e Calama, localiza-
dos no município de Porto Velho-RO.

Outro artigo também foi publicado no mesmo ano de autoria da 
Profª Drª Arneide Bandeira Cermin. Intitulado Colonização e Nature-
za: o trabalho do homem e o trabalho da mulher, buscou-se analisar as 
condições ecológicas de Rondônia, dizendo que as mesmas alteraram a 
divisão do trabalho familiar, diminuindo a participação das mulheres nas 
atividades agrícolas da produção mercantil.

Todavia, a partir da década de 1990 até 2010, através do levanta-
mento bibliográfico (artigos, relatórios de iniciação científica, resumos 
expandidos, monografias, dissertações, teses e capítulos em livros publi-
cados) foram encontrados 75 (setenta e cinco) trabalhos sobre a temática 
de gênero, sexualidade e feminismo, em sua maioria escrita por mulheres 
nos cursos de graduação em: Enfermagem, Psicologia, Geografia, Histó-
ria, Ciências Sociais, Pedagogia e nos mestrados acadêmicos (Mestrado 
em Geografia, Mestrado em Ciência da Linguagem e Mestrado em De-
senvolvimento Regional).

Os estudos de gênero na Universidade Federal de Rondônia inicia-
ram-se em meados da década de 90 com pesquisas de iniciação científica 
a artigos tendo como objeto de discussão a figura da mulher na Amazô-
nia, mais especificamente a “mulher ribeirinha”. A partir dessa década, 
vários pesquisadores e pesquisadoras entraram em cena para explorar a 
temática de gênero e sexualidade, preocupados com as relações de gêne-
ro no Estado de Rondônia, no tocante a políticas públicas e no combate 
à violência de gênero na Amazônia.

Todavia, foi constatado que a maioria dos estudos de gênero no 
campo multidisciplinar durante o período que ora me ocupa, centraliza-
ram o olhar voltado para os problemas da mulher em Rondônia. Estudos 
estes principalmente voltados para o campo da Geografia, que acaba-
ram dando origem ao primeiro grupo de estudos de gênero da Amazônia 
GEPGÊNERO (Grupo de Estudos e Pesquisas em Geografia, Mulher e 
Relações de Gênero).
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Somente no início do século XXI que se iniciaram os debates sobre a 
questão da sexualidade e identidade de gênero (aqui nos reportamos à ho-
mossexualidade) nos estudos de gênero da Universidade Federal de Ron-
dônia. O primeiro trabalho encontrado foi realizado por Eloíse L. Siqueira, 
graduada em Psicologia, cujo TCC (Trabalho de Conclusão de Curso) é 
intitulado A História da Subjetividade em Torno do Homoerotismo.

Mesmo assim, até o ano de 2010 foram apenas 4 (quatro) traba-
lhos relacionados aos estudos de gênero na Universidade que realiza-
ram pesquisas sobre os homossexuais na Amazônia enquanto objeto de 
análise e discussão no campo acadêmico. Entre esses estudos, fora o que 
já foi citado, temos outro trabalho do curso de Psicologia intitulado, A 
Psicanálise e o Transexualismo e a Clínica Estrutura, publicado em 
2006. Outro estudo, este mais denso por ser uma dissertação de mes-
trado, intitulado As contribuições linguísticas dos povos de religião 
de matrizes etno-africana na formação da linguagem de homossexuais 
em Porto Velho – Rondônia, foi publicado em 2010. Paralelamente, no 
curso de Graduação de História, eu, preocupada com a discriminação 
e violência contra a comunidade LGBT em Porto Velho – RO, realizei 
minha pesquisa para o bacharelado no curso de história que teve por tí-
tulo, Ong Tucuxi: na luta contra o preconceito e pelo reconhecimento 
da cidadania LGBT em Porto Velho.

Encontrei 12 (doze) dissertações com as temáticas de gênero e se-
xualidade. As mesmas foram defendidas no período almejado pelo recor-
te temporal. Vale ressaltar que dessas dissertações, 11 (onze) estão rela-
cionadas à questão das mulheres e apenas um único trabalho diz respeito 
aos homossexuais em Rondônia.

Através das análises dos temas abordados sobre as mulheres nas 
dissertações, nota-se que as representações construídas das mesmas 
partiram das problemáticas em torno das questões sociais vinculadas a: 
mulheres no trabalho, mulheres ribeirinhas e cotidiano, mulheres e violência, 
mulheres indígenas, mulheres e educação. Já o único trabalho em que traz as 
representações da homossexualidade explana a formação da linguagem dos 
homossexuais em Rondônia.
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4 Considerações finais

Os estudos sobre mulheres foram iniciados na década de 60 na 
Europa e nos Estados Unidos. Estudos estes pertencentes a uma nova 
fase do feminismo que teve por objetivo a crítica contra o patriarcalis-
mo existente. As mesmas preocupações encontradas nos trabalhos da 
Universidade Federal de Rondônia sobre as mulheres, principalmente 
ligadas às questões de trabalho e violência, fazem parte da discussão 
centralizada nessa nova onda do feminismo sob a égide do pensamento 
de uma nova esquerda feminista, preocupadas com a inserção da mu-
lher no mercado de trabalho. É de se ressaltar a problematização das 
pesquisadoras da UNIR, em seus trabalhos seguindo a lógica dos seus 
respectivos campos sob a perspectiva das teorias feministas, buscando 
ao mesmo tempo a valorização dessas mulheres (ribeirinhas, índias e 
mulheres urbanas) traçando a partir dessas teorias a problematização 
na perspectiva de gênero.

Mesmo não sabendo se as pesquisadoras fazem parte ou não de 
movimentos de mulheres ou movimentos feministas, por não estarem 
contidas em nosso trabalho essas preocupações externas, podemos per-
ceber que se utilizam das teorias feministas para legitimarem a figura da 
mulher em seus respectivos campos dos saberes. Os estudos feministas 
e de gênero na Universidade Federal de Rondônia fazem parte de uma 
continuidade influenciada por estudos externos. A partir das professo-
ras e pesquisadoras dessa instituição que, preocupadas com a ausência 
nas produções científicas sobre as mulheres na região amazônica (es-
pecificamente as mulheres em Rondônia), utilizam-se deles como meio 
de institucionalizar e legitimar a figura da mulher através dos cursos de 
pós-graduação e dos grupos de pesquisas existentes na Universidade.

Desde o período que ora ocupou-me neste trabalho, as pesquisas 
sobre os homossexuais, em alguns campos dos saberes, nos estudos de 
gênero e feministas, são desprezadas na Universidade Federal de Rondô-
nia. Essa ausência no debate ou na produção escrita acadêmica pode ser 
pautada, não só por questões de escolhas por parte do pesquisador ou do 
intelectual, de temas a serem problematizados nas produções científicas. 
Isso vai de acordo com o que Bourdieu (1983) comenta sobre as questões 
dos campos de saberes, dentro de sua cientificidade, que partem de inte-
resses particulares e/ou pessoais, o que o autor chama de práticas.

Também pode ainda haver uma presença constante de discrimi-
nação, preconceito no que tange os estudos sobre gays, lésbicas, bis-
sexuais, transexuais e outras minorias silenciadas nas pesquisas de 
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gênero da universidade. Preconceitos estes que historicamente vêm 
sofrendo esses grupos.

Sobre alguns dos obstáculos encontrados para o desenvolvimento 
de pesquisa sobre a homossexualidade na Amazônia, pesquisadores co-
mentam que são devidos à pouca documentação sobre o assunto, princi-
palmente nos estudos históricos. E quando encontrada, tem suas devidas 
lacunas. Mas isso não quer dizer que não existam outros meios de desen-
volver pesquisas sobre o assunto. Hoje a ciência é dinâmica, tem novos 
métodos, procedimentos e técnicas para realizar pesquisas.

Acredito que assim como a figura da mulher, a figura do homosse-
xual são construções e práticas histórico-culturais gestadas no interior 
de cada sociedade. Vale ressaltar que a homossexualidade em nossa con-
temporaneidade também se tornou um fato social. Algo que se estabele-
ceu e não pode ser negado, abrindo novos debates e discussões no campo 
científico, jurídico e político.
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13  E N T R E  ( D E S ) F R O N T E I R A S  E 
( D E S ) C O N S T R U Ç Õ E S :  U M A  L E I T U R A  D E 
A N A  PA U L A  T AVA R E S  E  E L I S A  L U C I N D A

Laíssa Pereira de Almeida1

A minha voz ainda
ecoa versos perplexos
com rimas de sangue
e fome 
Conceição Evaristo

Entre o Brasil e as Áfricas, reside em sua raiz mais profunda: a 
questão de gênero, em que vislumbramos a mulher, pobre e negra numa 
situação de subalternidade e triplamente (des)qualificada por ser mulher, 
por ser pobre e por ser negra, como bem afirma Spivak na obra Pode o 
subalterno falar?

Assim considerando que cada ser tem uma ligação particular com 
seu lugar de origem e pensando a mulher, selecionamos fragmentos da 
obra Ritos de Passagem, da escritora angolana Ana Paula Tavares e frag-
mentos da obra O semelhante, de Elisa Lucinda para que possamos re-
fletir sobre a relação da mulher com a terra, a (re)construção da pátria, 
da identidade e, principalmente, como se dá na escrita de mulheres de 
distintos países e continentes, a representação da luta por igualdade de 
gênero, e suas possíveis relações.

1 Graduada no Curso de Letras Português e suas Literaturas pela Universidade Federal de Rondônia, Campus 
José Ribeiro Filho.
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Visando identificar as semelhanças e dessemelhanças que se en-
contram nas bases artísticas e culturais africanas e brasileiras, seleciona-
mos a obra de Inocência Mata sobre os elementos da literatura africana 
e crítica pós-colonial, entendendo que as diferenças entre a poesia ne-
gra e a poesia da africana consistem no fato de que enquanto a primeira 
reivindica um lugar para o negro, a segunda reivindica uma nação. Não 
significando que a poesia africana será também negra, pois na(s) África(s) 
há tanto pessoas brancas, como negras.

Algumas teorias específicas de gênero foram utilizadas, tendo em 
vista promover a investigação e compreensão sobre a literatura de auto-
ria feminina e as suas representações. Considerando que as obras de Ana 
Paula Tavares e Elisa Lucinda apresentam representações semelhantes, 
embora estejam inseridas em contextos histórico-sociais diferentes, as 
escolhemos para a análise. Apesar das diferenças, as obras dessas auto-
ras guardam em suas gêneses profundas semelhanças provenientes de 
uma base sociocultural: judaico-cristã-medieval-burguesa e patriarcal, 
que nos permite realizar tais aproximações.

Podemos dizer que esta foi uma diferença visualizada entre a poé-
tica de Ana Paula Tavares e de Elisa Lucinda. Assim entendemos que a 
escrita de Ana Paula Tavares além de negra é africana. Que segundo Ino-
cência Mata (2008), esta poética reivindica a posse da pátria, não somente 
do sujeito, ouso dizer além, do continente, enquanto que Elisa Lucinda é 
autora de uma poética negra, que reivindica o espaço dos afrodescenden-
tes na sociedade e na literatura.

Enquanto nos poemas de Ana Paula Tavares Tavares, temos a 
imagem das mulheres e sua relação com a terra, o que torna possível 
perceber a busca por liberdade dessas mulheres e a construção de suas 
identidades em um momento que o país também estava se consolidando, 
após anos lutando por independência, e, juntos, vão reconstruindo a An-
gola que é cenário dessa escrita. Já nos poemas de Elisa Lucinda, encon-
tramos a presença de todas as pessoas que sofreram com o processo de 
escravização, tanto durante como no pós-escravização, mas focaremos 
nos poemas em que a autora desconstrói essa imagem estigmatizante 
da subalternidade escravocrata, sofrida por décadas pelas mulheres. O 
que se pode perceber de imediato nas duas escritoras são os registros 
das lutas que vencem a indiferença para, através dessa forma literária de 
denúncia, assumir postura crítica, positiva e avançar.

Vale destacar que Ana Paula Tavares apresenta uma nova África e 
uma nova Angola as quais não estamos acostumados a ver. Uma Angola 
construída no feminino, na qual a mulher tem voz e vez para falar das 
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suas questões, sem assumir como único e exclusivo o trabalho com a 
casa, esposo e filhos. Sua poética está constantemente voltada para a her-
menêutica do cotidiano. Ana Paula retrata o universo no qual cresceu, 
incluindo-se como mulher nas diversas Áfricas, uma mulher de Angola. 
Seu olhar está voltado para a relação da natureza/mulher/ África(s), como 
observa Mailza Rodrigues Toledo e Souza:

[...] o universo angolano, mais especificamente a região de 
Huíla, província localizada no sudoeste de Angola, é cons-
tantemente [re]apresentado e atualizado em sua escrita 
que, por muitas vezes, volta a si mesma, numa espécie de 
refluxo na apresentação de imagens recorrentes que se re-
novam em seus versos, num movimento ousado, muitas ve-
zes erotizado na busca da harmonização perfeita entre na-
tureza/mulher/África, não necessariamente nesta ordem, 
capturando belezas e transformando em poesia a paisagem 
realista - nem sempre pitoresca, por vezes sangrenta - pin-
tadas com palavras e esculpida com imagens que remetem 
ao universo vegetal, animal, humano, cultural e social de 
seu país. (2011, p. 1-2)

Estabelecendo uma conexão com os elementos extraliterários, 
quando analisamos as temáticas abordadas pelas poetisas, podemos 
constatar que usam o poema além da forma, não estando preocupadas 
com as rimas, com a musicalidade. Mas preocupadas em ser voz das mu-
lheres, de mulheres públicas, políticas, donas de si que recorrem a [re]
construção de suas identidades, já abordadas pela teórica Michelle Per-
rot (1998), que afirma que as mulheres rompem com uma história repe-
tida desde há muito, assumindo não somente o cuidado da casa, tarefa 
que já nem chegará a ser apropriado por algumas mulheres que tomarão 
posse daquilo que também lhes pertence (os estudos, carreira profissio-
nal, independência) e lhes foi negado durante grande parte da História: 
o espaço público. Nessa tensiva de estar dentro do privado, mas rompen-
do barreiras dos espaços públicos, mulheres emancipadas socialmente 
que constituem “o estar de fora de alguém que, na verdade, está dentro” 
(BHABHA, 1990, p. 36), o que foi constante no corpus ficcional elencado 
como nosso objeto de estudos.

Ana Paula Ribeiro Tavares2 nasceu em 30 de outubro de 1952, na 
província de Huíla, situada na cidade de Lubango, a segunda província 
mais populosa de Angola, no imenso Continente Africano. Suas produ-
ções literárias tiveram início em 1985 com Ritos de passagem. Graduada 

2 Disponível em: <http://www.elfikurten.com.br/2015/06/ana-paula-tavares.html>. Acesso em: 15 nov. 2017
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em história, Ana Paula Tavares fez Mestrado em Literaturas Africanas 
de Língua Portuguesa pela Faculdade de Letras da Universidade de Lis-
boa; Doutorado em Antropologia (Etnografia) pela Faculdade de Ciên-
cias Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, com uma tese 
intitulada História, Memória e Identidade: Estudo sobre as sociedades 
Lunda e Cokwe de Angola. É coordenadora do Grupo de Investigação 2 
do Centro de Literaturas e Culturas Lusófonas e Europeias da Faculdade 
de Letras da Universidade de Lisboa (Culturas e Literaturas e Culturas 
Africanas de Língua Portuguesa).

Ana Paula Tavares é autora de várias publicações científicas e de 
obras literárias, poemas, crônicas e romances. Foi agraciada com o Prê-
mio Literário Mário António, da Fundação Calouste Gulbenkian (2004), 
com o Prêmio Nacional de Cultura e Arte, em Literatura (Luanda, 2007) 
e com o Prêmio Internazionalle Ceppo/Pistoia, Firenze (2013)3. A autora 
é uma das vozes femininas mais significativas de Angola, seja na histó-
ria ou na literatura, senda na atualidade uma das escritoras com maior 
fortuna crítica nas Literaturas Africanas em Língua Portuguesa, dada a 
qualidade e repercussão de seu trabalho literário.

Por seu turno, Elisa Lucinda dos Campos Gomes4, nasceu em 2 
de fevereiro de 1958, na cidade de Vitória do Espírito Santo. Iniciou sua 
produção em 1992 com a obra de poemas Aviso da Lua que menstrua.  
Cursou interpretação teatral da poesia com Maria Filina, tendo cursado 
também Comunicação Social na Universidade Federal do Espírito Santo 
e graduando-se em Jornalismo na década de 1980. Foi professora primá-
ria e universitária.

Em 1986, transferiu-se para o Rio de Janeiro, ingressando na CAL 
(Casa de Artes de Laranjeiras), onde cursou interpretação teatral. No ano 
seguinte, trabalhou no filme Referência, de Ricardo Branco. Em 1989, no 
Teatro Villa-Lobos, atuou no musical Rosa - Um musical brasileiro, de 
Domingos de Oliveira e Joaquim Assis. Naquele mesmo ano, participou 
da novela Kananga do Japão, de Tizuka Yamazaki, na TV Manchete, do 
Rio de Janeiro. Ainda neste ano, ganhou o Prêmio de Atriz Revelação no 
Festival de Cinema Brasileiro, Troféu Candango, em Brasília.

Elisa Lucinda, em seus escritos, fala de um eu-lírico que busca um 
grande amor, não aquele homem idealizado na figura de um príncipe, 
mas um homem real que tem defeitos e qualidades. Essa também é uma 
mulher dona de si, que tem uma história já (re)construída. Contudo, em 

3 Idem.

4 Disponível em:<http://www.elfikurten.com.br/2015/06/elisa-lucinda.html>. Acesso em: 15 nov. 2017
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alguns poemas, a escritora tem a proposta e autonomia de voltar ao pas-
sado e aquebrantar os silêncios que ecoaram nos navios negreiros, re-
tumbaram nas senzalas e que hoje ainda ecoam nas favelas.

Em sua escrita para além da forma, Elisa Lucinda, traz em cada 
palavra um impulso para a luta, um grito de exposição de tudo que a 
mulher negra herdou da escravidão, um quadro social muito além dos 
versos. Ressalta, assim, o sentimento de luta, de uma mulher que escreve 
também as suas vivências:

Em mim tu esqueces tarefas, favelas, senzalas, 
nada mais vai doer.
Sinto cheiro docê, meu maculelê, vem nega, me ama, 
me colore
Vem ser meu folclore, vem ser minha tese sobre nego malê.
Vem, nega, vem me arrasar, depois te levo pra 
gente sambar.”
Imaginem: Ouvi tudo isso sem calma e sem dor.
Já preso esse ex-feitor, eu disse: “Seu delegado…”
E o delegado piscou.
Falei com o juiz, o juiz se insinuou e decretou pequena pena
com cela especial por ser esse branco intelectual…
Eu disse: “Seu Juiz, não adianta! Opressão, Barbaridade, 
Genocídio
nada disso se cura trepando com uma escura!
(Mulata Exportação. Da série Brasil, meu espartilho, p.20).

A autora denuncia a visão machista e a construção social feita em 
torno da imagem da mulher negra, herança da escravização. Construção 
esta reforçada na literatura, nas novelas e filmes, com base na ideia da 
mulher negra como objeto de consumo. Seus poemas são poemas com-
batentes, pós-coloniais, carregados da hermenêutica do cotidiano5 e de 
sentimentos de uma mulher que em um grito de denúncia se faz ouvir.

Segundo Maria Lúcia Rocha-Coutinho (1994), há um novo femi-
nino a quebrar expectativas do que seria considerado desejável social-
mente, de uma mulher casta, que honra, silencia, obedece cegamente ao 
homem, que responde à maternidade como um programa político e à 
circunscrição do seu espaço apenas ao doméstico e ao privado.

Quando voltamos o olhar para a mulher negra, essa quebra se dá 
também no âmbito literário, uma vez que por décadas, foi perpetuada a 
imagem da mulher negra com o termo “mulata”, reificada e transformada 

5 A Hermenêutica do Cotidiano procura historicizar aspectos concretos da vida de todos os dias dos seres 
humanos - homens e mulheres em sociedade. Justamente como reforço do seu prisma movediço, surgido num mundo 
instável e em processo de transformação, supõe-se uma das frentes críticas do conhecimento contemporâneo.
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em objeto de consumo/desejo, para atrair o turista, o que não é novida-
de, pois, mesmo que superficialmente podemos mostrar dois exemplos 
de personagens assim tratadas na Literatura Brasileira, são os casos de 
Gabriela, do romance Gabriela, Cravo e Canela, de Jorge Amado e de 
Bertoleza, do romance O cortiço, de Aluíso Azevedo, que exemplificam 
bem esse processo de reificação da mulher negra.

As poetisas também evocam as meninas-mulheres, que crescem 
nesses cenários, muitas vezes, com pouca possibilidade de ressignifica-
rem, de confrontarem suas histórias, mas ambas ressaltam que ainda é 
algo possível de ser alcançado, portanto, podemos identificar nesse pro-
cesso de construção de uma identidade cultural que segue na esteira da 
afirmação já muito conhecida de Simone de Beauvoir, em O Segundo 
Sexo: “que não se nasce mulher, torna-se mulher”, pois este é processo de 
aprendizagem que podemos ver no poema A Abóbora Menina, em que 
Ana Paula Tavares descreve bem o processo de formação da criança até a 
vida adulta, o assumir ser mulher:

A abóbora menina

Tão gentil de distante, tão macia aos olhos
vacuda, gordinha,

de segredos bem escondidos
estende-se à distância

procurando ser terra
quem sabe possa
acontecer o milagre:

folhinhas verdes
flor amarela
ventre redondo

depois é
só esperar

nela desaguam todos os rapazes.
(TAVARES, 2007)

Ana Paula Tavares retrata o estereótipo fixado há séculos, para to-
das as mulheres: a mulher objeto, que é criada para satisfazer às neces-
sidades biológicas dos homens: “tão macia aos olhos/vacuda, gordinha,/
de segredos bem escondidos”, evocando a sensualidade, muitas vezes im-
posta desde cedo, mas que as mulheres não podem expressar, ter consci-
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ência e prazer com e por seu corpo. Entretanto só pode oferecer prazer 
enquanto aprende a ser mulher na dor, pois foi criada para que “nela 
desagua(e)m todos os rapazes”.

Durante a guerra civil em Angola, muitas mulheres foram violen-
tadas, sequestradas ou mortas, sem a possibilidade de ver o mundo novo 
prometido, ver a vida renascer “quem sabe possa/acontecer o milagre: 
folhinhas verdes/flor amarela/ventre redondo”. Pode-se perceber as fases 
de vida, a criança do gênero feminino, a jovem e a mulher adulta. Pelo 
“folhinhas verdes”, que a escritora ainda traz no diminutivo, normalmen-
te, linguagem usada para se referir às crianças, simboliza justamente, a 
fase da infância, mas não qualquer infância, pois segundo o dicionário de 
símbolos: “[...] o verde é, além disso, a cor da esperança, da longevidade e 
da imortalidade. [...] Na África por simbolizar o feminino, ele é conside-
rado muitas vezes como oriundo do vermelho, que é uma cor masculina.” 
(LEXICON, 2013, p. 203).

Representando a passagem para juventude, Ana Paula Tavares traz 
o amarelo, que ainda, segundo o mesmo dicionário: “como o ouro, mui-
tas vezes [o amarelo] é símbolo da eternidade e transfiguração. Além de 
ser cor outonal, é encontrada também como cor da maturidade” (p. 16); 
representando a terceira fase, a vida adulta, nos é apontado a partir da 
imagem do ventre redondo, ou seja, a fecundação, a vida nova. 

Contudo, pensando no cenário de guerra, verdadeiramente, quan-
tas meninas puderam vivenciar esses ritos de passagem? Sabe-se que 
muitas foram arrancadas de suas famílias, violentadas, tratadas brutal-
mente e não puderam ver “nela deságuam/ todos os rapazes”.
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Lua nova demais
Lucinda (1999)

Ela lua pequenininha
não tem batom, planeta, caneta,
diário, hemisfério,
Sem entender seu mistério,
ela luta até dormir
mas é menina ainda;
chupa o dedo
E tem medo
de ser estuprada
pelos bêbados mendigos do Aterro
tem medo de ser machucada, medo.
Depois menstrua e muda de medo
o de ser engravidada, emprenhada, na noite 
do mesmo Aterro.
Tem medo do pai desse filho ser preso,
tem medo, medo
Ela que nunca pode ser ela direito,
ela que nem ensaiou o jeito com a boneca
vai ter que ser mãe depressa na calçada
ter filho sem pensar, ter filho por azar
ser mãe e vítima
Ter filho pra doer,pra bater,pra abandonar.

Se dorme, dorme nada,
é o corpo que se larga,
que se rende
ao cansaço da fome, da miséria,
da mágoa deslavada
dorme de boca fechada,
olhos abertos,
vagina trancada.

Ser ela assim na rua
é estar sempre por ser atropelada
pelo pau sem dono
dos outros meninos-homens sofridos,
do louco varrido,
pela polícia mascarada.
Fosse ela cuidada,
tivesse abrigo onde dormir,
caminho onde ir,
roupa lavada, escola,
manicure, máquina de costura,
bordado,
pintura, teatro, abraço,
casaco de lã podia borralheira
acordar um dia
cidadã.
Sonha quem cante pra ela:
“Se essa Lua, Se essa Lua fosse minha...”
Sonha em ser amada,
ter Natal, filhos felizes,
marido, vestido,
pagode sábado no quintal.

Sonha e acorda mal
porque menina na rua,
é muito nova
é lua pequena demais
é ser só cratera, só buracos,
sem pele, desprotegida, destratada
pela vida crua
É estar sozinha, cheia de perguntas
sem resposta
sempre exposta, pobre lua
É ser menina-mulher com frio
mas sempre nua.
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Em Lua nova demais, temos a realidade de tantas meninas mora-
doras de rua, que são vítimas desse sistema que exclui, mata, degrada. 
Sem terem o direito de dormir sem medo: “Se dorme, dorme nada,/é o 
corpo que se larga,/que se rende/ao cansaço da fome, da miséria,/da má-
goa deslavada/ dorme de boca fechada,/olhos abertos,/vagina trancada”. 

Meninas que têm a infância roubada: “Ela que nunca pode ser ela 
direito,/ela que nem ensaiou o jeito com a boneca/vai ter que ser mãe de-
pressa na calçada/ter filho sem pensar, ter filho por azar6”.

São meninas em situação de rua, “muito nova/ é lua pequena de-
mais”, a lua, que passa por tantas fases, sempre se renova e se reinventa, 
estas meninas também terão de aprender, da mais dura forma, a reinven-
tar e esquecer a dor. Para que possam, talvez, sonhar “ser amada,/ter Na-
tal, filhos felizes,/marido, vestido,/pagode sábado no quintal”, ela mística 
e forte, passiva e receptiva sozinha.

Temos duas poéticas que fixam bem o que é ser mulher em uma 
sociedade machista excludente. Os poemas retratam o corpo que é vio-
lentado pela família, pelo namorado, pelo esposo e pelo estado. Fala-se 
de um corpo que não tem dona, aliás, axioma falocêntrico, historica-
mente, imputado às mulheres. No entanto, as duas autoras vêm jus-
tamente quebrar com esse discurso machista, oferecendo nova abor-
dagem, ao dizer que a mulher é mais que “ais”, mais que cais, é talvez, 
o princípio e o fim, além, dona de si, do seu corpo, dos seus desejos, 
mesmo em meio a dor e a luta.

As poetisas tratam também do erotismo em seus poemas. Que-
brando a visão da mulher casta pré-estabelecida pela sociedade. Elas re-
criam a castidade, a sacralidade do prazer, a passagem de menina para 
mulher, de sagrado para profano. Relação da mulher com o universo, a 
quem ela gera vida, de quem ele espera receber prazer:

6 Em tempos em que se discute a PEC 181/2011, o poema de Lucinda se faz atual, mais uma vez, é o estado 
decidindo por estes corpos, “ser mãe e vítima”, pois a PEC 181/2011, penaliza o aborto no Brasil, mesmo em caso 
de estupro, e o mais irônico, quem compõe a comissão? Dezenove deputados, todos, homens. Defendem a vida 
agora, mas depois que cresce, empurra para as favelas, para as calçadas das ruas das grandes metrópoles, para as 
novas senzalas, as cadeias.
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Cerimônia de passagem

Tavares (2007)

““a zebra feriu-se na pedra 
a pedra produziu lume”

 
a rapariga provou o sangue 
o sangue deu fruto

a mulher semeou o campo 
o campo amadureceu o vinho
o homem bebeu o vinho 
o vinho cresceu o canto

o velho começou o círculo 
o círculo fechou o princípio

“a zebra feriu-se na pedra 

a pedra produziu lume”

Libação

Lucinda (1997)

É do nascedouro da vida a grandeza.
É da sua natureza a fartura

a ploriferação
os cromossomiais encontros,

os brotos os processos caules,
os processos sementes
os processos troncos,
os processos flores,

são suas mais finas dores
As consequências cachos,

as consequências leite,
as consequências folhas
as consequências frutos,
são suas cores mais belas
É da substância do átomo

ser partível produtivo ativo e gerador
Tudo é no seu âmago e início,

patrício da riqueza, solstício da realeza
É da vocação da vida a beleza

e a nós cabe não diminuí-la, não roê-la
com nossos minúsculos gestos ratos

nossos fatos apinhados de pequenezas,
cabe a nós enchê-la,

cheio que é o seu princípio
Todo vazio é grávido desse benevolente risco

todo presente é guarnecido
do estado potencial de futuro

Peço ao ano-novo
aos deuses do calendário

aos orixás das transformações:
nos livrem do infértil da ninharia
nos protejam da vaidade burra

da vaidade “minha” desumana sozinha
Nos livrem da ânsia voraz

daquilo que ao nos aumentar
nos amesquinha.
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Em Cerimônia de passagem Ana Paula Tavares nos apresenta a 
mulher-terra nos versos “a mulher semeou o campo/o campo amadure-
ceu o vinho/o homem bebeu o vinho/o vinho cresceu o canto”, podemos 
considerar o campo sendo o corpo da mulher, que ao ser cuidado, torna-
-se mais fecundo, a preparação da terra para a plantação, é a preparação 
do corpo para o ato sexual; o campo “amadureceu o vinho”, o período 
fértil e ao relacionarmos o significado do vinho para o cristianismo, dizer 
que também é sagrado, nessa sacralidade vê-se a vida florescer, “o vinho 
cresceu o canto”.

Elisa Lucinda nos apresenta essa relação, nos versos: “É da sua 
natureza a fartura a proliferação/os cromossomiais encontros,/os brotos 
os processos caules,/os processos sementes/os processos troncos,/os pro-
cessos flores”, os cromossomos, que carregam a sequência de DNA, e 
na natureza serão representados pelo caule que conduzirá da raiz até 
as folhas, todas as substâncias necessárias à sua sobrevivência. Os pro-
cessos da proliferação do cromossomo, que na natureza, é representado 
pelas sementes. Passando por todos os processos, até chegar às flores, o 
nascimento, o novo.

Lucinda invoca ainda, o espírito da sororidade: “peço [...] aos deu-
ses do calendário/aos orixás das transformações:/nos livrem do infértil da 
ninharia/[...] da vaidade ‘minha’ desumana sozinha”, por muitos séculos, a 
mulher foi criada para acreditar e seguir a rivalidade feminina, a ver ou-
tra mulher como um risco, e o espírito da sororidade, vem para mostrar 
que não, que entre as mulheres deve haver irmandade, cuidado, isso pode 
ser notado no verso “nos livrem [...] da vaidade “minha” desumana sozi-
nha”, para que outras mulheres, ainda em situação de subalternidade, é 
preciso que as mulheres empoderadas, voltem seus olhares para as que 
não fizeram este processo ainda.

Temos duas poéticas que estão constantemente voltadas para a 
hermenêutica do quotidiano. Retratam os universos no quais cresceram, 
incluindo-se como mulheres nas Áfricas e Brasis. Como mulheres ne-
gras, seus olhares estão voltados para a relação das mulheres com a na-
tureza, com a terra. As poetisas direcionam sua escrita para explorar, de 
um jeito novo feminino, não-reificado: o corpo e a sexualidade. 

São escritas que escapam das questões do discurso hegemônico da 
academia, assumindo o protagonismo na subjetividade, ganhando e dan-
do voz, uma vez que as mulheres ainda não possuíam a voz que possuem 
hoje, mesmo que a luta não tenha alcançado todos os seus objetivos.
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As autoras a partir da vivência da mulher e sua relação com a terra 
expõem outras visões possíveis do que pode vir a se tornar uma mulher 
em situação de subalternidade, suas microrresistências têm grande im-
portância e necessidade para que outras vozes se ergam e não esqueçam 
aquelas que tombaram na luta.

Podemos afirmar que a mulher negra é uma das tantas vozes sufo-
cadas que necessita reescrever e ganhar mundo para romper com a visão 
eurocêntrica, perpetuada, sobre o que é ser mulher num mundo falocên-
trico. As poetisas não negam a sensualidade que habita a mulher, mas 
trazem um novo olhar, assim cada mulher vai assumir a sua sensualidade 
e ressignificar o que isso representa na sua história pessoal, com reflexos 
em sua sociedade.

Podemos afirmar que reatar os laços entre Angola e Brasil, confi-
gura-se em muito mais que uma forma de reparar séculos de sofrimento 
e separação. Torna-se necessário compreender que o Brasil é um reflexo 
de Angola e das muitas Áfricas, percebendo que as fronteiras, nada mais 
são que (des)fronteiras, nas quais a mulher se recria, refaz, ressignifica. 
É preciso perceber que carregamos muito mais de Áfricas do que possa-
mos supor.
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14  C A R T A  D E  S U I C Í D I O :  F R O N T E I R A S 
E N T R E  O  R E G I O N A L  E  O  U N I V E R S A L

N A  O B R A  D E  L E I D E  A LV E S  P O N T E S
Jéssica Valéria Batista Costa1

Auxiliadora dos Santos Pinto2

1 Introdução

Este trabalho apresenta resultados de um breve estudo sobre a li-
teratura amazônica, a partir da leitura e análise do romance Cartas de 
Suicídio, de autoria da escritora rondoniense Leide Alves Pontes. Con-
siderando-se a importância da autora no contexto literário rondoniense 
e amazônico, o estudo foi norteado pelas seguintes problematizações: 
qual a importância da obra de Leide Alves Pontes para a constituição da 
literatura de Rondônia?  Em qual vertente literária específica a obra Car-
tas de Suicídio pode ser classificada? Quais as características formais e 
temáticas dessa obra? De que forma a história e a cultura amazônica se 
inserem em suas páginas?

O estudo desse tema é importante porque a literatura de Rondônia 
ainda é pouco difundida. Nesse sentido, este trabalho contribuirá para o 
registro e a valorização da literatura rondoniense e servirá de referência 
para pesquisadores da área e de incentivo para novas pesquisas. O obje-
tivo geral desse estudo é realizar uma análise literária da obra Cartas de 
Suicídio, destacando os elementos da narrativa e algumas singularidades 
da literatura amazônica.

Para atingir o objetivo proposto, elaboramos breve biografia da au-
tora, realizamos a leitura e análise das características formais e temáticas 
da obra literária em epígrafe, discutimos sobre os conceitos “regional” e 

1 Acadêmica do curso de Letras-Departamento de Ciências da Linguagem - Fundação Universidade Federal de 
Rondônia - Campus de Guajará-Mirim. 

2 Doutora em Letras. Professora Adjunta do Departamento de Ciências da Linguagem - Fundação 
Universidade Federal de Rondônia - Campus de Guajará-Mirim.
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“amazônico” e mostramos, a partir da análise, de que forma a cultura e a 
estética amazônica se apresentam na referida obra.

A pesquisa, do tipo descritivo e de natureza qualitativa, foi funda-
mentada pelos pressupostos da Teoria Literária dedicada à prosa e pelos 
estudos da literatura amazônica, destacando-se Reis (2013), Gancho (1999) 
e Reuter (2007), que discutem sobre a linguagem literária, os elementos da 
narrativa literária e os operadores de leitura da narrativa; Moisés (1967), 
que apresenta a teoria do romance; Pozenato (2003), Andrade (2010), Lou-
reiro (2014), Pelinser (2015), que apresentam conceitos e reflexões sobre a 
literatura amazônica, destacando os temas fronteira, regionalidade e uni-
versalidade nos textos literários produzidos na Amazônia.

A análise literária foi feita em três partes, conforme descrição a se-
guir: 1. Informações contextuais: a autora e a tendência literária; 2. Aná-
lise das características temáticas, do nível vocabular e da figuratividade 
presentes na obra; 3. Análise das características formais da narrativa: en-
redo, personagens, tempo, espaço e narrador. Os resultados da pesquisa 
mostraram que Cartas de Suicídio expressa aspectos da estética amazô-
nica, principalmente, a partir da linguagem e da descrição dos ambientes 
naturais onde as ações acontecem. Destacamos que, apesar de evidenciar 
aspectos da região amazônica, a obra também expressa valores univer-
sais, afinal, toda produção literária traduz a estética de um local, mas ao 
mesmo tempo é a representação do mundo.

 
2 Vida e obra de Leide Alves Pontes

A escritora rondoniense Leide Alves Pontes, nasceu no dia 12 de 
dezembro de 1957, na localidade de Rolim de Moura, no Vale do Gua-
poré em Rondônia, onde viveu durante a infância e cursou os estudos 
primários. Mudou-se para o município de Guajará-Mirim, também em 
Rondônia, no ano de 1969, para dar continuidade aos estudos, buscando, 
assim, uma vida melhor. Ao longo de sua vida, dedicou-se à Educação e 
à Literatura. Possui formação em magistério e graduação em Pedagogia 
pela Fundação Universidade Federal de Rondônia - UNIR. Ingressou no 
mundo da literatura porque sempre admirou os escritores, destacando-
-se como uma das principais romancistas da Literatura de Rondônia. É 
membro da Academia Guajaramirense de Letras- AGL e estreou na vida 
literária no ano de 1995, com a publicação do romance Dez Anos de Pai-
xão. Segundo a autora, o romance trata das coisas do destino, mostrando 
que quando uma pessoa nasceu para ficar com a outra, não importa o que 
aconteça ou o tempo que passar, no final, elas ficarão juntas.
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Em 2000, publicou o conto Portaretratos – o inventor, cujo enredo 
trata de pessoas com deficiências e que apesar de ter suas limitações 
não deixam de ser grandiosas. É baseado também em nomes constrange-
dores em que os pais colocam em seus filhos, dando-nos a lição de que 
não podemos discriminar as pessoas por causa dos nomes diferentes que 
recebem dos pais.

Em 2013, publicou o conto O Bravo. É uma obra destinada ao pú-
blico infanto-juvenil e conta a trajetória de um prefeito conhecido por 
Samuca que decide passar por cima da autonomia do Poder Legislativo e 
começa a criar suas próprias leis. Entusiasmado, o prefeito cria as mais 
loucas leis para a cidade de Cafundó, no Planalto Central, e por esse mo-
tivo acaba recebendo o apelido de O Bravo. Como moral da história, a 
obra deixa claro que “[...] o bravo é aquele que cumpre as leis e não quem 
as cria. Já que normalmente, quem as crias não se sente sujeito a elas.” 
Em 2015, publicou o romance Carta de Suicídio. Trata-se de um romance 
sobre a condição humana, destacando o comportamento de pessoas que 
são capazes de fazer qualquer coisa por dinheiro. Mentem, enganam e 
são capazes de tirar a vida de um membro da sua própria família se isso 
tiver como resultado uma boa herança ou benefícios. No ano de 2016, pu-
blicou Um dia de decisão num paraíso de bichos & bichos. O romance 
trata da maneira de como os animais veem o ser humano, ou como diz a 
autora Bicho Humano. A obra também fala da importância de cuidar e 
zelar pela natureza.  Em breve, a autora pretende publicar mais um ro-
mance com o título: Uma Inocente Testemunha.

A escritora Leide Pontes se autodenomina uma autora amazô-
nica.  Em suas produções literárias, ela evidencia, de forma explícita, 
vários aspectos da região amazônica: saberes, traços linguísticos, mo-
dos de vida, elementos da fauna e flora e outros. Vale ressaltar que as 
características socioculturais e as belezas naturais do Vale do Guaporé 
e da fronteira Brasil/Bolívia estão sempre presentes em suas produções. 
A rotina ribeirinha do espaço físico descrita na obra de Leide Pontes 
deixa claro todo o contexto da vivência do homem amazônico e retrata 
sua relação com a natureza.

3 Literatura amazônica ou literatura regional

No artigo intitulado Algumas Considerações sobre Região e Re-
gionalidade, Pozenato (2003, p. 7), afirma que: “Ao menos no campo da 
literatura brasileira, o conceito de regionalismo tem sido utilizado para 



248

Heloisa Helena Siqueira Correia e Laíssa Pereira de Almeida (Orgs)

identificar e descrever todas as relações do fato literário com uma dada 
região.” Sobre a conceituação desse termo, Pelinser (2015, p. 7) no artigo 
O espaço regional na literatura brasileira: um problema de fronteiras 
afirma que: “Região é, portanto, uma noção performativa, que busca ins-
taurar uma visão do mundo. Mais do que um espaço geograficamente 
delimitado, a região se configura como espaço construído pelo homem”. 

Nesse sentido, destacamos que na literatura brasileira, o regiona-
lismo surge em meados do século XIX nas obras de José de Alencar e de 
Bernardo Guimarães. Pode-se dizer que há textos de cunhos regionalis-
tas em nossa literatura até o final do século XX.  Com os autores José 
Lins do Rego, Graciliano Ramos, Guimarães Rosa entre outros. De modo 
geral, essas obras retrataram contextos e problemáticas socioculturais 
de determinadas regiões brasileiras, especialmente, o Nordeste. 

Conforme o historiador e escritor Matias Alves Mendes3, “discor-
rer a respeito da Literatura Amazônica constitui um desafio para qual-
quer estudioso do tema, pois todo assunto envolvendo a Amazônia tende 
a agigantar-se quando nos debruçamos sobre ele.” Assim, para se falar 
da literatura amazônica é necessário compreender as singularidades da 
estética amazônica. Sobre este aspecto, Loureiro (2014), no artigo intitu-
lado Mundamazônico: do local ao global, afirma que:

[...] o amazônico da estética amazônica não é propriamente 
a forma: o amazônico da estética amazônica é aquilo que 
emerge dessa forma, é aquilo que emerge do vitral, é o ethos 
amazônico, é uma forma de amazonicidade que emerge da 
obra que você percebe mais como modo de sentir do que 
propriamente como modo de demonstração racional. (LOU-
REIRO, 2014, p. 33)

 
Assim, a literatura produzida na Amazônia congrega práticas cul-

turais, sendo escrita sob a vertente social em que reveste significados 
regionais e, com isso, descreve suas características e constitui um ima-
ginário literário assumindo a função estética que toma forma na arte. 
Nesse sentido, conforme Loureiro (2014), pode-se partir da ideia de que 
a amazonicidade surge de um imaginário focado na identidade em que a 
estética apresentada reflete a oscilação entre o local e o universal. Para 
contrapor o campo do regionalismo literário há uma perspectiva de de-
limitar uma visão de mundo, em que impõe o regional apenas como uma 
construção improvável. Sodré (1982) também discute sobre o termo re-
gionalismo afirmando que:

3 Em palestra proferida no I Encontro Cultural da Fronteira Brasil/Bolívia, na Câmara Municipal de Guajará-
Mirim(RO), no dia 09 de abril de 2011. 
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[...] o regionalismo contribuiu para a formação de uma li-
teratura nacional e de tipos nacionais, por exemplo, a lite-
ratura em Rondônia invoca o soldado da borracha, o índio 
(o índio, não o indígena), o caboclo, o pescador, o migrante 
nordestino, etc. (SODRÉ, 1982 apud ANDRADE, 2010, p. 73)

Dessa maneira, a regionalidade descreve a região para consolidar 
todos os sentidos simbólicos que se inserem nos feixes de relações ca-
racterizando, dessa forma, a paisagem cultural na obra e mostrando a 
relação da literatura e encontro da sociedade. Isto é, uma adaptação da 
região a ela mesma com base em sua imagem literária, conferindo de 
uma forma artística um conteúdo social.

Pelinser (2015) também discute sobre os sentidos simbólicos da 
literatura com o da paisagem do local de enunciação, afirmando que: 
”[...] a regionalidade escreve a região e consolida os sentidos simbólicos 
que se inscrevem nos feixes de relações que caracterizam a paisagem 
cultural na obra” (PELINSER, 2015, p. 9). Trata-se da identidade da re-
gião, uma vez que essa paisagem traz consigo um conceito ideológico 
dos modos de vida e das tradições próprias da região, representadas nas 
produções literárias.

Ao discutir sobre elementos caracterizadores da produção literária 
denominada regional, Andrade (2010), apresenta a seguinte afirmação:

[...] ao passo que os regionalistas, como são chamados os ar-
tistas que assumem como pontos centrais de suas obras e 
de suas análises características locais ou regionais escrevem 
sobre o local, seus fatos históricos, seus heróis e suas preo-
cupações. (ANDRADE, 2010, p. 70)

Nesse sentido, o referido autor também explica que há um ethos 
da cultura amazônica, um pertencimento para que as outras pessoas que 
não fazem parte dessa região possam sentir essa incorporação emocio-
nal, do que brota através da estética amazônica. Vale ressaltar que a pro-
dução dessa estética é a maior expressão simbólica cultural dos regio-
nalistas estruturando e reproduzindo tudo a sua volta em forma de arte.  

No mundo amazônico existe uma lógica própria que se define pela 
mobilização do imaginário, poetizando a relação cultural entre o ho-
mem e a natureza e evidenciando marcas determinantes na paisagem 
natural, sociocultural e mítica. Nesse contexto, podemos afirmar que o 
homem amazônico traz em sua produção artística a representatividade 
temática regional voltada para o que é daqui, para contrapor ao que é 
de fora. Essas experiências humanas são extraordinárias, pois instiga a 
criatividade o imaginário social.
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A arte do homem amazônico é singular, no sentido de expressar/
retratar experiências marcantes, registrar/descrever cenários ou apre-
sentar suas mitologias. Contudo, elas se constituem na pluralidade e, ao 
mesmo tempo em que são regionais, também são universais. Ou seja, ex-
pressam uma visão ficcionalizada do local, emergem dele, mas também 
expressam valores globais.

4 Os operadores de leitura narrativa literária – romance

Neste tópico, apresentamos  conceito de  linguagem  l i te-
rária, destacando alguns operadores de leitura da narrativa literária do 
romance, que servirão de base para a leitura e análise do romance Cartas 
de Suicídio.

De acordo com Reis (2013), a constituição da linguagem literária e 
do discurso que a configura podem ser entendidos como resultado de um 
ato discursivo próprio em que essa pratica é compreendida como contex-
to cultural capaz de suscitar efeitos estéticos e verbais.

Conforme Moisés (1967, p. 166), “[...] o romancista obedece aos 
limites do universo da narrativa, seja qual for à magnitude do espaço 
abrangido e seja qual for à técnica empregada.” Isso acontece porque no 
processo de criação, o escritor tem licença poética.

Na construção do enredo, que é o conjunto de fatos relatados du-
rante toda a história, devem ser levadas em consideração duas questões: 
a estrutura e a natureza ficcional. Este elemento do romance apresenta 
pluralidades para, assim, compor cada personagem. Constituindo, dessa 
forma, o drama intelectual da obra.

Reuter (2007) apresenta os princípios essenciais da análise interna 
das narrativas, explicando que:

Dois princípios fundamentais presidem a análise narrato-
lógica: a tônica sobre o texto, considerado matéria verbal 
autônoma, pondo de algum modo suas relações com o mun-
do exterior e com as atividades de produção e recepção, e 
a distinção puramente metodológica, entre níveis deanáli-
seinternos do texto. (REUTER, 2007, p. 13)

A narrativa constrói um universo para torná-lo verossímil, isto é, 
torna o enredo verdadeiro para o leitor, exigindo que narrador e persona-
gens vivenciem comportamentos humanos, produzindo, assim, um efei-
to real dos fatos relatados. A estabilidade dos conflitos é feita através da 
credibilidade lógica dos fatos para guiar o leitor à própria interpretação.  
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Conforme Gancho (1999) a narrativa é estruturada sobre cinco ele-
mentos principais: enredo, personagens, tempo, espaço e narrador. Esses 
elementos serão conceituados no tópico a seguir e servirão de base para 
a análise da obra Cartas de Suicídio, objeto de estudo desta pesquisa.  

5 Apresentação e análise do romance Cartas de Suicídio

Neste tópico, faremos a apresentação e análise do romance Cartas 
de Suicídio, da escritora rondoniense Leide Pontes. As análises foram 
feitas a partir de um roteiro estruturado em duas etapas. Na primeira 
etapa, destacamos as características temáticas, o nível vocabular e as 
principais figuras de linguagem presentes na obra. Na segunda etapa, 
destacamos as características formais da narrativa: enredo, personagens, 
tempo, espaço e narrador.

5.1 Análise das características temáticas

A obra Cartas de Suicídio contém noventa e cinco páginas e está 
estruturada em sete capítulos. Foi publicada no ano de 2009, pela Editora 
Scortecci. A capa da obra produzida na cor bege traz na parte superior a 
palavra “suicídio” escrita na cor vermelha, de onde emergem respingos 
de tinta, sugerindo o derramamento de sangue e ocorrência de morte.  
No plano de fundo da capa, a palavra “suicídio” é grafada inúmeras ve-
zes, sugerindo a cópia de uma carta no qual instiga a leitura da obra. No 
entanto, o título da obra não apresenta uma relação direta ao conteúdo 
temático, visto que, no enredo, o suicídio não acontece: é apenas uma 
suposição. Vale ressaltar que na trama também ocorre um sequestro e 
uma tentativa de assassinato.

De acordo com Gancho (1999 p. 30), “tema é a ideia em torno do 
qual se desenvolve a história.”. A obra Cartas de Suicídio é um romance 
que relata a ambição de membros de uma família.  Na obra também são 
apresentadas duras críticas aos católicos e evangélicos fanáticos. Inú-
meras vezes, o narrador destaca, de forma irônica, a fala da personagem 
protestante, Joice: “Minha religião não permite que eu seja presa” (PON-
TES, 2009, p. 37) e da personagem católica, Jarclei: 

Se são Miguel me ajudar, para que eu receba toda a herança, 
juro que darei metade para as crianças abandonadas, quero 
dizer, metade não, mas um sexto eu garanto que eu dou, viu 
meu Santo [...] (PONTES, 2009, p. 26).
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Podemos afirmar que a obra apresenta discussões sobre proble-
máticas sociais, tratando, especialmente, de fatos que acontecem nos 
contextos familiares e destacando os seguintes sentimentos negativos: 
ambição, inveja, falsidade, leviandade, maldade, intriga, cobiça, traição, 
dissimulação, ironia e outros. Portanto, a história tem características re-
gionais, contudo, também expressa valores universais. Possibilitando ao 
leitor reflexões sobre a complexidade da condição humana.

5.2 O nível vocabular, figuras e tropos presentes na obra

O nível vocabular do romance é pautado por uma linguagem sim-
ples, sem rebuscamentos estilísticos. A autora utiliza os recursos da ad-
jetivação e emprega vocábulos típicos do português popular falado na 
Amazônia: “tapera, barraco, igarapé, fuçando, peste, desgraça e outros.” 
Além disso, a linguagem da obra é constituída, também, por compara-
ções, expressões idiomáticas e metafóricas, tais como: “Caíram sobre ele 
como urubus em carniça”; “Deixar as casas entregues às baratas”; “Ca-
chorro que muito late não morde”; “Peia não endireita menino ruim e 
cadeia não transforma bandido em santo”; “[...] As quatro atravessaram 
o portão imponente feito uma castanheira em sua floração”; “Atacan-
do o marmitex como dois leões”; “Sua voz soara forte como um trovão 
anunciando tempestade”; “Transei com ela depois de morta e continuava 
quente como uma brasa”; “O homem se encontrava suado e pálido como 
um cadáver”; “As palavras ficaram no ar como um animal alada.” “Zu-
nindo feito besouro ao perder sua toca”;” O blazer se abria como se fosse 
asas parecendo um anjo”;” Parecendo uma tartaruga na época desova”; 
“Mas ela parece um cão de guarda”; “Este filho d’uma égua, desgraça-
do e baitola”; “Para mim, ela não é carne nem peixe”; “Pensei que me 
deixariam jogado às traças”; “[...] de me enxertar” usado com sentido de 
“engravidar”; “Sua mulher era gostosa! Gostosa mesmo! Um verdadeiro 
vulcão em erupção”; “Ou apenas para mostrar o tamanho da fera que tem 
dentro das calças” e outras.

Destacamos o uso da figuratividade é um elemento muito impor-
tante na construção da trama. De acordo com Tavares (2002, p. 325), 
“hoje nem percebemos que o uso de um número de expressões e cons-
truções diariamente presentes em nossas conversas constitui figuras 
ou tropos”. Isto é, uma linguagem figurada que se torna permanente na 
linguagem cotidiana.
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5.2.1 Análise da estrutura dramática da obra: o padrão identificável 

A partir da estrutura dramática da obra, podemos classificá-la 
como romance. Conforme Gancho (1999, p. 7) “o romance é uma narra-
tiva longa, que envolve um número considerável de personagens, maior 
número de conflitos, tempo e espaço mais dilatados”.

Os conflitos são essenciais para criar e organizar os fatos da nar-
rativa. Desse modo, consiste em criar um nível de ficção em que a abor-
dagem narratológica traga um conjunto de fatos importantes durante o 
funcionamento do enredo. Determinando a estética dentro do qual se 
insere o contexto do romance.

5.2.2 A construção do espaço dramático

O espaço construído pela narrativa é, predominantemente, físico, 
porém, há uma variação de espaços de acordo com o desenrolar do en-
redo. Na mudança dos espaços dramáticos é possível perceber se o lugar 
em que os personagens se encontram é fechado ou aberto. Sobre esse 
aspecto, Gancho (1999, p. 23) defende que “[...] espaço é, por definição, o 
lugar onde se passa a ação em uma narrativa.” A importância do espaço 
na construção de uma narrativa é para registrar/evidenciar os aconteci-
mentos não textuais. Isto é, determinar a orientação temática do enredo, 
dando a sensação de realidade à história.

Na obra, a autora menciona nomes de lugares e rios da região 
Guaporé-Mamoré: “Estou oferecendo cinco dias de folga no Hotel 
Ecológico do Rio Ouro Preto com todas as despesas pagas” (PONTES, 
2009, p. 45). Também menciona o espaço fronteiriço: “Chegaram em 
Guayará com tempo suficiente para um passeio pelas lojas de importa-
dos.” (PONTES, 2009, p. 56).

5.2.3 A construção do tempo dramático

O tempo predominante na narrativa é o cronológico. Sobre esse as-
pecto, Gancho (1999) afirma que o tempo transcorre na ordem natural dos 
fatos no enredo, isto é, do começo para o final.  Para Reuter (2007, p. 56) “As 
indicações do tempo contribuem, em primeiro lugar, para fazer a fixação 
realista ou não realista da historia”. A maneira como tempo é estruturado 
contribui para mostrar a organização e funcionamento do enredo, pois de-
terminará, também, o efeito real da estrutura temática da narrativa.
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5.2.4 O enredo 

O romance narra a trajetória de Dárcio, um quarentão robusto, de 
cabelos claros e de aparência jovem. Ele é suspeito de assassinar a ex-
-esposa Laura, com quem teve três filhas, e a atual esposa, a juíza Desihê. 
O protagonista sai de casa cedo para trabalhar, e antes de sair tem uma 
discussão com a esposa. Horas depois, começa a grande confusão da his-
tória, pois ao voltar do trabalho Dárcio percebe que existe algo de erra-
do e ao se aproximar de sua residência é surpreendido com dezenas de 
pessoas a sua espera. Enquanto Neidiane, Darlene e Michaela, filhas de 
Dárcio, afirmavam ter ocorrido um suicídio, as quatro cunhadas, Joaqui-
na, Joice, Carolina e Jarclei, faziam, suposições sobre a morte, afirmando 
que se tratava de um assassinato.

Diante do conflito de opiniões, para esclarecer o motivo da morte, 
Joice teve a ideia de procurar no quarto uma suposta carta, já que nor-
malmente quem comete suicídio deixa uma carta esclarecendo seu ato 
ou dizendo para quem deixou todos os seus bens. No auge da confusão, 
adentra a residência o delegado Mozart para averiguar o acontecido. Ele 
convida Dárcio para ir até o quarto onde, conforme os relatos dos fami-
liares e curiosos, ainda se encontrava o corpo da vítima. Ao abrirem a 
porta, eles se deparam com o ambiente completamente desorganizado 
e Desihê tentando se levantar. Os dois correram ao encontro da moça 
para ajudá-la e esclarecer o que de fato havia acontecido. Quando ela 
recobrou a consciência, explicou que levou um choque e caiu desmaiada.  

Então, o delegado chamou as mulheres envolvidas na confusão, as 
três filhas de Dárcio e as quatro irmãs de Desihê, para que explicassem 
a desorganização do ambiente. As mulheres começaram a se acusar e, 
naquele momento, Desihê percebeu que fora roubada. Com exceção de 
Michaela, todas as outras roubaram pequenas quantias que pertenciam 
ao casal. Devido à quantidade de pessoas envolvidas na confusão, inicia-
-se uma verdadeira operação para recuperar os objetos roubados. Como 
forma de punição, Dárcio deixou que o delegado Morzat prendesse as 
pessoas envolvidas nos roubos.

Em meio a todo aquele alvoroço, seu Amizael, vizinho e amigo de 
Dárcio, no auge da emoção, decide de uma vez por todas revelar quem 
era o verdadeiro assassino de Laura.  Gritou para que todos pudessem 
ouvir que Romoaldo, melhor amigo de Dárcio, mantinha uma paixão não 
correspondida pela vítima e que aproveitou que o amigo não estava em 
casa para atacá-la. Romoaldo, sem demonstrar arrependimento, contou 
detalhes do assassinato. Naquele momento, Desihê apareceu no alto da 
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escada e as dezenas de pessoas que se encontravam no local não sabiam 
de fato o que havia acontecido. Uns acharam que se tratava de um fan-
tasma e, então, iniciou-se uma correria. Romoaldo cai e acaba sendo pi-
soteado e morto pela multidão.

Dárcio estava devastado, pois além de descobrir que seu melhor 
amigo matara sua primeira esposa, também presenciou a prisão de suas 
filhas pelo motivo de roubo, arruaça e invasão de domicílios. Além disso, 
depois de passarem alguns dias presas, as filhas e Joaquina cunhada de 
Dárcio arquitetaram um terrível plano de vingança no qual Desihê seria 
a grande vítima. O plano de vingança concretizou-se quando Desihê foi 
sequestrada e, como resgate, foi feito o pedido de uma grande quantia 
em dinheiro. Mas o plano não era apenas sequestrar a vítima: as filhas 
de Dárcio odiavam a madrasta. O desejo real era matá-la, para que o pai 
sofresse ao perder a amada esposa. O desfecho da narrativa é feliz, pois 
o delegado Mozart e sua equipe elucidam o caso e chegam ao cativeiro a 
tempo de salvar a juíza.

5.2.5 As personagens

Segundo Gancho (1999, p. 14), a personagem ou o personagem é um 
ser fictício responsável pelo desempenho do enredo; em outras palavras 
é quem faz a ação. Neste contexto, no romance Cartas de Suicídio todos 
os personagens são divididos de acordo com o papel desempenhado na 
construção do enredo, conforme classificação abaixo:

Personagens principais: 
Dárcio: era carpinteiro. Um quarentão robusto, de cabelos 
claros e de aparência jovem. Seus lábios finos e pálidos esta-
vam sempre prontos para um sorriso minguado, mostrando 
apenas as pontas dos dentes curtos, brancos e alinhados. Ele 
é o personagem central da obra e suspeito de matar suas duas 
esposas. Sofre ao descobrir que o seu melhor amigo é o assas-
sino de sua primeira esposa Laura e com as armações de suas 
filhas e cunhadas. É um homem de temperamento explosivo.
Desihê: era a segunda esposa de Dárcio. Uma jovem de tra-
ços orientais, olhos negros e cabelos castanhos acobreados. 
Era juíza e deixou o cargo para viver ao lado do amado. Que-
ria ter uma vida simples ao lado do seu grande amor.
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Personagens antagonistas:
Neidiana: era primeira filha de Dárcio com Laura, jovem 
mau caráter que arquitetou um plano de vingança contra o 
pai e a madrasta.
Joaquina: tinha o nariz grande e aberto na ponta, sobran-
celhas espessas e uma vasta cabeleira negra caindo-lhes aos 
ombros. Era uma mulher invejosa e sem nenhum caráter ou 
escrúpulos. Das irmãs de Desihê, era a que mais tinha seme-
lhança física com ela.

Personagens secundárias:
Laura: era a primeira esposa de Dárcio, uma simples dona de 
casa, assassinada em uma noite de carnaval.
Darlene: era a segunda filha de Dárcio, cúmplice da irmã 
Neidiana no sequestro da madrasta.
Michaela: era filha caçula de Dárcio e Laura, uma menina doce. 
É diferente das irmãs mais velhas. Era uma jovem ingênua.
Joice: era uma protestante fanática sem nenhum escrúpulo.
Carolina: era desprovida de caráter, como as outras irmãs de 
Desihê.
Jarclei: era devota de tudo que é santo e ao mesmo descrente. 
Ela tentava passar a perna até nos pobres dos santos com suas 
falsas promessas.
Mozart: era o delegado da história e, segundo a autora, foi ins-
pirado no Hercule Poirot, detetive dos romances policiais de 
Ágatha Christie.
Romoaldo: era o melhor amigo de Dárcio e foi o assassino 
de Laura
Amizael: era compadre e vizinho de Dárcio e única testemu-
nha do assassinato de Laura.

5.2.6 O narrador

Narrador é elemento estruturador da narrativa, no qual assume de 
acordo com Reuter (2007, p. 64) duas funções básicas: “[...] a função nar-
rativa (ele conta e evoca um mundo) e a função de direção ou controle 
(ele organiza a narrativa, no qual insere e alterna a narração, descrições 
e falas dos personagens)”. Tanto um quanto o outro se refere à maneira 
pela qual o narrador se comporta diante dos fatos narrados.
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A narração do romance é feita em 3ª pessoa. O narrador conta a 
história como um atento observador dos acontecimentos. Ele é um nar-
rador onisciente, pois é capaz de expressar o que as personagens pen-
sam e sentem. Em outras palavras, ele sabe mais coisas que os próprios 
personagens e está sempre esclarecendo os fatos, contando ao leitor o 
que está em terceiro plano. Ou seja, não deixa o leitor pular páginas ou 
trechos da obra.

Em diversos trechos da obra, o narrador se comporta como um 
narrador intruso: “[...] Como estava dizendo, apesar de conhecer Dárcio 
como a palma da minha mão não quero servir de testemunha, mesmo 
porque, ninguém iria acreditar em mim”. Ele faz julgamento das ações e 
comportamentos das personagens: “Caro leitor, não cometeria tamanha 
burrice, mas vai entender as mulheres.” (PONTES, 2009, p. 18) - disse o 
narrador quando Desihê abdicou do cargo de juíza para viver com Dár-
cio. Em outro trecho, o narrador faz uma crítica social:

Esse é Dárcio, um cara incorrigivelmente machista e, em 
minha opinião, um perfeito idiota. Imagine uma fortuna 
para gastar na velhice quando não mais se tem opções de 
lazer, principalmente neste país onde velhos, mesmo sendo 
ricos, não valem quase nada [...]. (PONTES, 2009, p. 42)

Em outros, ele dialoga com o leitor: “Caríssimo amigo leitor, ne-
nhuma das pessoas aqui presente tem condições de narrar os fatos do 
começo ao fim, como é o desejo de Mozart. Por isso resolvi interferir e 
contarei tudo [...]”. (PONTES, 2009, p. 13). O final do romance surpreende 
o leitor, pois o narrador é revelado. Trata-se do papagaio da família:

Meu dono era o Dárcio. Foi ele que me comprou de um ín-
dio, antes da morte de Laura, quando eu ainda era desprovi-
do de penas. Com ele aprendi a falar e sou dono de um vasto 
vocabulário e graças a isso, estou tendo o prazer de falar 
com você leitor. Mas não sou do tipo que diz tudo o que vem 
a boca. Por isso, os palavrões aqui se tornaram desnecessá-
rios... (PONTES, 2008, p. 90)

 
De acordo com a autora do romance4, a escolha do papagaio como 

narrador foi uma estratégia para narrar a obra sem tabus linguísticos. Ou 
seja, empregando palavras e expressões que são utilizadas no cotidiano, 
mas que, geralmente não são utilizadas nas produções escritas. Além dis-

4 Em conversas informais durante a realização desta pesquisa.
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so, esse aspecto do romance também evidencia uma crítica à sociedade, 
pois na Amazônia a captura de animais silvestres é muito comum.

6 Considerações finais

Este trabalho objetivou a realização de uma análise literária da 
obra Cartas de Suicídio, de autoria da escritora Leide Alves Pontes, des-
tacando algumas singularidades da literatura amazônica. A pesquisa se-
guiu corretamente os objetivos propostos no projeto de análise, tendo 
como objetivo geral a valorização da literatura amazônica, que servirá 
como base de referência para pesquisadores da área e incentivo para fu-
turas pesquisas sobre o tema.

A biografia da autora foi elaborada a partir de pesquisa bibliográfi-
ca e conversas informais e possibilitou maior compreensão da obra ana-
lisada neste estudo e sobre a literatura produzida neste espaço amazôni-
co, cuja singularidade é constituída na pluralidade.

Na obra, foi possível identificar um emaranhado de vozes que, de 
certa forma, representam os povos que habitam na Amazônia: índios, ne-
gros, nordestinos, bolivianos e outros. Essas representações são eviden-
ciadas, principalmente, através da linguagem: adjetivações, expressões 
idiomáticas, metáforas e comparações.

A partir da leitura e análise da obra Cartas de Suicídio, consta-
tamos que as fronteiras entre o regional e o universal são tênues, pois 
apesar das peculiaridades que caracterizam a estética amazônica, iden-
tificamos na obra vários fragmentos que tratam de temáticas universais, 
especificamente, da complexidade da condição humana.

Dessa forma, consideramos que a produção literária da autora Lei-
de Alves Pontes é importante na constituição da literatura de Rondônia. 
A obra literária Cartas de Suicídio pode ser classificada na vertente li-
terária amazônica. A história e a cultura amazônica se inserem na obra 
Cartas de Suicídio, no entanto, apesar de apresentar característica re-
gional também expressa valores universais.
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15  M E M Ó R I A S  D E  M U L H E R E S  N E G R A S  D E 
C O M U N I D A D E S  R I B E I R I N H A S  D O 

VA L E  D O  G U A P O R É / R O
Auxiliadora dos Santos Pinto1

Joely Coelho Santiago2

1 Introdução

Este trabalho apresenta resultados de uma pesquisa sobre histórias 
de mulheres negras que nasceram e viveram em comunidades ribeiri-
nhas do Vale do Guaporé/RO. Trata-se de um estudo, cujo objetivo geral 
foi registrar o patrimônio afetivo, as experiências e a multiplicidade de 
vozes e sentidos presentes nas narrativas tecidas, além do papel social 
desempenhado pelas referidas mulheres para a constituição e desenvol-
vimento das comunidades guaporenses.

Para atingir o objetivo proposto, definimos os seguintes objetivos 
específicos: realizar um breve estudo bibliográfico sobre memória in-
dividual e coletiva e história oral; elaborar uma breve contextualização 
histórico-geográfica do Vale do Guaporé/RO; identificar, a partir da me-
mória individual e coletiva, histórias de mulheres negras que nasceram 
e viveram em comunidades ribeirinhas do Vale do Guaporé/RO; regis-
trar histórias orais de vida de mulheres negras que nasceram e viveram 
em comunidades ribeirinhas do Vale do Guaporé/RO, visando à identi-
ficação das histórias, experiências de vida e papel social presentes nas 
narrativas tecidas.

A pesquisa, bibliográfica e de campo, do tipo qualitativa, foi desen-
volvida no período de fevereiro a julho de 2017, a partir da reconstituição 

1*Doutorada em Letras. Professora Adjunta do Departamento Acadêmico de Ciências da Linguagem (DACL) – 
Campus de Guajará-Mirim/RO.

2**Mestranda em História e Estudos Culturais – UNIR. Vinculada ao Grupo de Estudos e Pesquisas 
Interdisciplinares Afro e Amazônicos – GEPIAA.
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da memória individual e coletiva, destacando-se as narrativas orais, as 
histórias e experiências de vida.

O referido estudo foi norteado pelos seguintes questionamentos: 1) 
Quais os saberes e as práticas de mulheres negras nascidas e criadas em 
comunidades do Vale do Guaporé/RO? 2) Quais as histórias e experiên-
cias vivenciadas pelas mulheres nascidas e criadas em comunidades ri-
beirinhas do Vale do Guaporé/RO? 3) Qual o papel social desempenhado 
pelas mulheres negras nascidas e criadas em comunidades ribeirinhas do 
Vale do Guaporé/RO? 4) De que forma é possível reconstituir as histórias 
orais de vida de mulheres negras nascidas e criadas no Vale do Guaporé/
RO, garantindo o respeito, o reconhecimento e a valorização dos saberes, 
das práticas, das narrativas, das linguagens e das representações presen-
tes em suas memórias?

As análises dos dados coletados  foram fundamentadas pelos estu-
dos de Halbwachs (2003), que apresenta conceitos de memória individual 
e memória  coletiva; Delgado (2006), que discute sobre história, memória, 
tempo e identidades, afirmando que: “História, tempo e memória são 
processos interligados, todavia o tempo da memória ultrapassa o tempo 
de vida individual e encontra-se com o tempo da História [...].”; Perrot 
(2005), que discute sobre a condição histórica feminina, Teixeira e Ama-
ral (2009) que discute sobre a formação etno-histórica das populações 
negras do Vale do Guaporé e outros.

Assim sendo, a coleta de dados foi feita na comunidade de Ilha das 
Flores, na comunidade de remanescentes de Quilombo de Pedras e no 
município de Guajará-Mirim (RO), utilizando-se a observação dos diálo-
gos, conversas informais e gravação de histórias orais de vida.

Através dos relatos, registramos os fatos e acontecimentos con-
tados a partir da reconstituição das memórias individuais e coletivas e, 
apesar dos assuntos discutidos serem os mesmos, cada entrevistada in-
terpreta a lembrança de variadas formas.

As participantes da pesquisa são mulheres que nasceram e viveram 
na comunidade de Ilha das Flores e na comunidade de remanescentes de 
Quilombo de Pedras Negras e que atualmente residem no município de 
Guajará-Mirim, visto que, ao longo dos anos, muitas famílias migraram 
para o citado município. Os critérios utilizados para seleção das entrevis-
tadas foram definidos, observando-se, evidentemente, a naturalidade gua-
porense e estabelecendo-se uma faixa etária superior a 70 anos de idade.

Pretende-se, com esse trabalho, contribuir para o registro, o reco-
nhecimento e a valorização da linguagem, da memória e da identidade da 
mulher negra do Vale do Guaporé/RO para a constituição dos falares na 
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Amazônia rondoniense. Também pretende- se mostrar a importância da 
história oral de vida para a reconstituição da história, memória e identi-
dade sociolinguística e cultural de uma comunidade.

2 Memória individual e memória coletiva: a dinâmica da temporalidade

De acordo Halbwachs (2003), a memória é um elemento essencial 
do que se costuma chamar identidade individual ou coletiva. A memória 
individual se caracteriza como aquela que pertence ao indivíduo, repre-
sentando algo que lhe é particular. A memória coletiva pode ser de uma 
só pessoa e também pode estar relacionada a um determinado grupo, não 
se referindo apenas a acontecimentos e fatos individuais, mas pontos de 
vista de um conjunto específico, de um ou mais grupos com pensamento 
distintos. Halbwachs (2003) traz isso à tona ao afirmar:

Seria o caso, então, de distinguir duas memórias, que cha-
maríamos, se o quisermos, a uma interior ou interna, a outra 
exterior; ou então a uma memória pessoal, a outra memória 
social. Diríamos mais exatamente ainda: memória autobio-
gráfica e memória histórica. A primeira se apoiaria na se-
gunda, pois toda história de nossa vida faz parte da história 
em geral. Mas a segunda seria, naturalmente, bem mais am-
pla do que a primeira. (HALBWACHS, 2003, p. 55)

A questão principal na obra de Halbwachs (2003) é a conceituação 
da memória individual e da memória coletiva. O referido autor afirma 
que a memória individual comprova algumas lembranças por necessi-
dade, para proteger algumas falhas, já a memória coletiva, é aquela que 
é única, está sempre ligada em um conjunto com outras ações. Mas, en-
volve a memória individual, contudo, ambas não podem ser confundidas, 
pois algumas lembranças individuais mudam de imagem sempre que são 
repostas em um conjunto de memória e constituem as lembranças no 
interior de um grupo. Assim sendo, toda história de vida faz parte da 
história em geral.

Para Delgado (2006, p. 10) “[...] são os homens que constroem suas 
visões e representações das diferentes temporalidades e acontecimentos 
que marcaram sua própria história.” Assim sendo, pode-se afirmar que a 
memória é um registro que se constrói com o decorrer do tempo. Ela é, 
portanto, um dos principais elementos constituidores de identidades in-
dividuais e coletivas e registra as experiências, os saberes, as sensações, 
as emoções e os sentimentos vivenciados em um determinado momento 
histórico-social.
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Os fatos acontecem no momento oportuno e estão ligados de for-
ma intensa com a memória, espaço e história, pois a memória constitui 
a lembrança, que envolve o tempo, o espaço é o período no qual os fatos 
acontecem. Sobre a dinâmica do tempo em detrimento da memória e 
espaço, Delgado (2006), enfatiza:

Na dinâmica da temporalidade o que é específico é também 
múltiplo. Em outras palavras, se o tempo confere singulari-
dade a cada experiência concreta da vida humana, também 
a define como vivência da pluralidade, pois em cada mo-
vimento da história entrecruzam-se tempos múltiplos, que 
acoplados à experiência singular/espacial lhe conferem ori-
ginalidade e substância. (DELGADO, 2006, p. 12)

A história determina o período em relação aos acontecimentos, 
mas é através das memórias individuais e coletivas que as narrativas 
orais tornam-se instrumentos importantes de transmissão e preserva-
ção das heranças identitárias. Os estudos de Delgado (2006) ainda nos 
vai dizer que:

As narrativas, tal quais os lugares da memória, são instru-
mentos importantes de preservação e transmissão das he-
ranças identitárias e das tradições. Narrativas sob a forma 
de registros orais ou escritos são caracterizadas pelo mo-
vimento peculiar à arte de contar, de traduzir em palavras 
as reminiscências da memória e a consciência da memória 
no tempo. São importantes como estilo de transmissão, de 
geração para geração, das experiências mais simples da vida 
cotidiana e dos grandes eventos que marcaram da História 
da humanidade. DELGADO (2006, p. 22)

O tempo faz com que sejam encontrados, valores, cultura, ou seja, 
coisas que constituem os modos de vida da humanidade, que marcam os 
modos de vida das pessoas. “As narrativas são traduções dos registros 
das experiências retidas, contêm a força da tradição e [...] relatam o po-
der das transformações. História e narrativa, tal qual história e memória, 
se alimentam.” (DELGADO, 2006, p. 23). História e tempo se cruzam e 
as narrativas sob a forma de registros orais ou escritos são importantes 
como estilo de transmissão de saberes e modos de vida.

De acordo com Halbwachs (2003), a memória se relaciona, além 
do tempo, em suas dimensões cronológica, psicológica, histórica, mítica, 
etc., com outros aspectos, nos quais se destacam o cenário dos aconte-
cimentos, os sujeitos das práticas discursivas e outros. Nessa relação, 
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os costumes, as crenças, os modos de vidas dos sujeitos, transmitem fa-
tos marcantes e experiência dos sujeitos envolvidos os quais contribuem 
para o desenvolvimento histórico de uma determinada sociedade.

3 Vale do Guaporé: aspectos sócio-históricos do 
processo de  ocupação e formação

De acordo com Teixeira e Fonseca (2004), o Rio Guaporé está loca-
lizado na extremidade setentrional da Serra dos Parecis, em Mato Gros-
so, com 1716 quilômetros, dos quais 1500 são totalmente navegáveis.

A ocupação do Vale do Guaporé se deu a partir do século XVIII, 
quando os bandeirantes paulistas e irmãos, Fernando e Arthur Paes de 
Barros, descobriram ouro no Rio Guaporé, nos arraiais de Santana e São 
Francisco Xavier, onde se formou um núcleo de povoamento (TEIXEI-
RA; FONSECA, 2004, p. 78-79).

Segundo este autor, o povoamento luso adentrava a floresta ama-
zônica avançando nas terras, que até então, estas pertenciam a Espanha. 
Ainda de acordo com Teixeira e Fonseca (2010, p. 11), a colonização do 
Vale do Guaporé pelos negros começou a partir da: “[...] resistência qui-
lombola às práticas da escravidão local ou, como antigos pontos do povo-
amento colonial que foram, progressivamente, abandonadas pelos bran-
cos, a partir do escassamento do ouro [...].”

Os negros do Vale do Guaporé foram construindo histórias de lu-
tas e resistência à escravidão, que deixara marcas da colonização no rio 
Guaporé, perceptíveis até os dias atuais.
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Figura 1: Mapa da Região do Vale do Guaporé

Fonte: IBGE

De acordo com Teixeira e Amaral (2009, p. 15), “[...] os negros tor-
nam-se os senhores do Guaporé e a região passa a ser reconhecida pelo 
poder do Estado do Brasil como a terra de pretos.” Contudo, apesar de 
viverem e trabalharem na terra, a população negra sempre foi explora-
da por seringalistas, posteriormente, tiveram suas terras ocupadas por 
fazendeiros. Vale ressaltar, que a região do Vale do Guaporé também é 
habitada pela população indígena e boliviana.

4 Gênero e negritude

Os estudos de Perrot (2005, p. 459) vai nos dizer: “Aos homens, o 
público, cujo centro é a política. Às mulheres, o privado, cujo coração é 
formado pelo doméstico e a casa”. De acordo com a estudiosa, no século 
XIX, homens e mulheres possuíam campos marcados de apresentação, 
pois a noção de gênero, é visto como algo natural. Homens e mulheres 
“são identificados com seu sexo; as mulheres são condenadas ao seu, an-
coradas em seus corpos de mulher chegando a ser por eles presas cati-
vas” (p. 460). As constantes lutas deram à mulher respaldo para sair do 
lugar que a tradição patriarcal a colocou – o lar. Sem voz, sem vez nem 
reconhecimento, as possibilidades lhe eram sufocadas. Nesse contexto, 
por exemplo, o direito de ir à escola, no intuito de saber ler e escrever, era 
oferecido apenas aos homens, os “seres completos”.

O discurso do homem, tido como o único, fez com que restasse à 
mulher apenas o silêncio. O ambiente doméstico era onde a mulher tinha 
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o seu único espaço de manifestação. Entretanto, o tempo, com suas nu-
ances, sem dúvida, vem gradativamente proporcionando à mulher pa-
péis diferenciados e igualitários ao homem. Apesar de tudo, ainda são 
significativas as desigualdades que existem e que distanciam homem 
e mulher em direitos. A figura masculina ainda é vista como superior, 
forte e mais produtivo do que a mulher, o que conserva o quadro de 
discriminação ao feminino.

Os estudos de Rufino (2009) vão nos dizer que a teoria feminis-
ta concebia as mulheres como uma categoria social diferenciada. Isso 
gerou uma insatisfação das mulheres negras com relação à falta de sen-
sibilidade por parte do movimento feminista em relação às formas de 
opressão específicas sofridas pelas mulheres negras. A mulher negra é 
discriminada duas vezes: por ser mulher e por ser negra. A mulher ne-
gra sofre a discriminação associada à falta de recursos econômicos e a 
posição subalterna ligada, quase por sua totalidade, apenas ao trabalho 
manual.

4.1 A participação das mulheres na vida social e religiosa de 
comunidades ribeirinhas

Através da atuação missionária e social do Monsenhor Francisco 
Xavier Rey, Franciscano da Terceira Ordem Regular, a Igreja Católica, 
desde 1932, tornou-se uma presença marcante no Vale do Guaporé. Dom 
Rey, como era chamado, evangelizou a região com longas viagens a remo 
por todas as povoações do Guaporé, priorizando a educação e a saúde da 
população, chegando a formar na região guaporense trinta e três pro-
fessoras. Além de estudarem para ministrar aulas nas comunidades ri-
beirinhas, as professoras também aprendiam diversas atividades, dentre 
elas, o serviços de enfermagem, como a aplicação de injeção, curativos e 
primeiros socorros.

Os mais velhos reconhecem com carinho a importância do traba-
lho social realizado por Dom Rey. Sobre a primeira viagem em abril de 
1933 até Vila Bela (MT), Assunção (2012) enfatiza que:

Monsenhor recebia muitas doações de frutas e outras coi-
sas para ajudar na nossa alimentação. Nada nos faltou. Ele 
nos ensinava cânticos religiosos, infantis e também muitas 
brincadeiras, para que a viagem não se tonasse monótona, 
pois éramos crianças e precisávamos de atividades. Foi mui-
to divertido. (ASSUNÇÃO, 2012, p. 41)
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Além deste cuidado com a educação e a saúde, Dom Rey revitali-
zou, a partir de 1934, a antiga tradição do Vale do Guaporé: a Festa do Di-
vino Espírito Santo. Na comemoração pela passagem do Batelão do Divi-
no Espírito Santo pelas comunidades ribeirinhas do Vale do Guaporé, as 
mulheres ficam responsáveis pelo preparo da comida, pela organização 
das rezas e dos cantos religiosos, além de exercerem papéis significativos 
durante o evento religioso.

As crianças participam desde cedo das festividades religiosas; as 
meninas ajudam as mães na organização da festa e os meninos são trei-
nados desde cedo para cantar e serem romeiros no Batelão do Divino 
Espírito Santo que, depois da Semana Santa transita por todo o Rio Gua-
poré, parando em cada localidade ribeirinha, alimentando e mantendo 
viva a fé dos católicos, sobretudo negros e bolivianos.

Nessas sendas, é importante destacar sobre o desaparecimento de 
festas religiosas, como a festividade em honra à Nossa Senhora da Saúde, 
São João e São Pedro e São Paulo. Durante essas festas, os moradores rea-
lizavam as atividades em suas residências com o intuito de agradecer pe-
las graças recebidas ou por enfermidades curadas. A supressão dessas e 
outras atividades de cunho religioso pode ser explicado por dois grandes 
motivos: pelo falecimento das pessoas mais idosas, que eram as guardiãs 
das tradições, e também pela interferência de outras denominações reli-
giosas, que não toleram a prática e a adoração por imagens consideradas 
sagradas. Nos últimos anos, os ritos e as tradições dos festejos religiosos, 
que ainda são praticados pelos mais jovens, sofreram intensa crise de 
perda da identidade correndo o risco de extinção.

5 Apresentação e análise dos dados da pesquisa

A partir dos relatos registrados nos depoimentos das mulheres 
negras que nasceram e viveram em comunidades do Vale do Guaporé, 
foram reconstituídas, de certa forma, a memória e a identidade coletivas. 
Tal procedimento foi fundamental para o reconhecimento das singulari-
dades, representações e, consequentemente, de algumas marcas identi-
tárias culturais do Vale do Guaporé.

5.1 Percurso metodológico da pesquisa

A pesquisa bibliográfica e de campo, de natureza qualitativa, foi 
desenvolvida com base nos princípios teóricos e metodológicos dos Es-
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tudos Culturais e da História Oral, a qual foi caracterizada pela leitura 
de livros, análises documentais, conversas informais e aplicação de en-
trevistas e questionários. Conforme Delgado (2006, p. 15):

A história oral é um procedimento metodológico que bus-
ca, pela construção de fontes e documentos, registrar, atra-
vés de narrativas induzidas e estimuladas, testemunhos, 
versões e interpretações sobre História em suas múltiplas 
dimensões: factuais, temporais, espaciais, conflituosas, 
consensuais. Não é, portanto, um compartimento da histó-
ria vivida, mas, sim, o registro de depoimentos sobre essa 
história vivida.

A coleta de dados foi realizada no período de fevereiro a julho de 
2017, na Comunidade de Ilha das Flores, na Comunidade de Remanescen-
tes de Quilombo de Pedras, localizadas no Vale do Guaporé e no municí-
pio de Guajará-Mirim (RO). Os sujeitos da pesquisa são mulheres negras 
que nasceram e viveram na Comunidade de Ilha das Flores e na Comuni-
dade de Remanescentes de Quilombo de Pedras e que atualmente residem 
no município de Guajará-Mirim, visto que, ao longo dos anos, muitas fa-
mílias migraram para o citado município a fim da procura por melhores 
condições de vida. Os critérios utilizados para seleção das entrevistadas 
foram definidos, observando-se, evidentemente, a naturalidade guaporen-
se e estabelecendo-se uma faixa etária superior a 70 anos de idade.

Os critérios de seleção para a realização deste trabalho foram favo-
ráveis para a coleta de dados e para o registro dos resultados da pesquisa 
como condição epistemológica e social de reconstituição das memórias e 
das identidades das mulheres negras guaporenses. Além disso, a memó-
ria é um elemento fundamental para o estudo histórico presente na fala 
de mulheres negras que nasceram e viveram em comunidade ribeirinhas 
do Vale do Guaporé.

5.2 Nos intermeios da memória: aspectos históricos 
e participativos da mulher negra

As informações apresentadas neste tópico são resultados das con-
versas informais e entrevistas com mulheres negras que nasceram e vi-
veram em comunidades ribeirinhas do Vale do Guaporé. A apresenta-
ção e análise dos dados coletados na pesquisa de campo foram feitas a 
partir de comentários sobre os fragmentos dos relatos das entrevistadas, 
priorizando-se os aspectos sócio-históricos e culturais. Destaca-se que 
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os comentários também foram fundamentados pela teoria-base utilizada 
na elaboração da pesquisa.

5.2.1 Apresentação dos resultados da entrevista

Abaixo, destacamos a apresentação e análise dos resultados das en-
trevistas, considerando-se os seguintes aspectos: os saberes e modos de 
vida herdados da cultura negra e ribeirinha e os trabalhos em seringais e 
castanhais realizados por mulheres negras.

Questão 1 – Fale sobre a educação dos pais e a vida nas comuni-
dades ribeirinhas do Vale do Guaporé/RO.
Entrevistada 01: “Estudei até a 3ª série lá em Pedras Negras.” Ao 
comentar sobre a educação dos pais, ela informa: “Muito rígida. A 
gente tinha que levantar cedo. 6 horas já tinha que está em pé, já 
tinha que ter feito café, ter colocado água em casa. A gente lá car-
regava água na cabeça, não tinha água de caixa como hoje tem não. 
Filho quer bater no pai, quer bater na mãe. Aquele tempo não, só 
no pai olhar... Aquela criança de seis anos não ficava pra lá e pra cá, 
não. Hoje em dia com essa lei que não pode bater, as crianças estão 
tocando coro na mãe.” (E.P.A. 76 anos; 08 filhos)
Entrevistada 02: “Minha mãe me criou só ela trabalhando, meu pai 
morreu. A vida no Guaporé era boa. A gente ia desde pequeno para 
o mato trabalhar a castanha, arrancar a poaia. No verão ia para a 
barraca cortar estrada. Quando casei, eu ia com meu marido para 
o Seringal com o batelão cheio de mercadoria. Tinha borracha de 
acocho e borracha defumada. Comia bem, fazia bolo de arroz, fazia 
biscoito. Tinha bananal, cortava banana pra comer frita de manhã. 
A gente plantava macaxeira mansa, macaxeira brava, cana. Tinha 
muita galinha, porco e pato no terreiro.” (O.B. 74 anos; 12 filhos)
Entrevistada 03: “Minha avó me castigava por pouca coisa. Qual-
quer erro pouquinho que eu fazia, ela me dava um castigo medo-
nho. Aí eu cresci, até hoje não sei responder uma mal criação para 
uma pessoa mais velha que eu porque fui criada nesse costume. 
Ninguém ficava vadiando não. Saía seringa, entrava castanha. 
Quando chovesse, nós estávamos arrancando poia. Poia faz mui-
tos anos que ninguém compra. Você arranca três quilos pra dar 
um. A gente arrancava no molhado, tem que vender sequinha.” 
(A.S. 83 anos; 14 filhos)
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Entrevistada 04: “A vida era fazendo roça para criar os filhos. Eu 
cansei de trabalhar na roça. Da seringa todo mundo ia para o mato 
trabalhar castanha, era o único dinheiro. Criei meus filhos lá, fazia 
roça pra criar meus filhos. Eu até hoje, eu gosto da terra porque fui 
criada. Criei meus filhos lá, com muito trabalho, mas criei. A terra 
é boa para fazer plantação. Plantava arroz, macaxeira. Plantava mi-
lho, abacaxi. Nós tinha tanto abacaxi. Tudo nós plantava na roça.” 
(D.G.S. 89 anos; 18 filhos)
Entrevistada 05: “Lá era tudo natural. E aqui é tudo com química 
e tudo já vem preparado, lá a gente colhe da roça. Vai no rio pescar 
tambaqui, piranha, pacu, tucunaré, traíra, surubim. Surubim, o pai 
dos meus filhos pegava com um arpão grande, aí nós ia andan-
do naquele baixo da praia e ele jogava e segurava bem por trás o 
peixe (risos). No inverno, pescava de flecha no gapó. Trabalhei no 
Rio Negro; trabalhei no Centrito; trabalhei em Matrinchã; traba-
lhei em Curichá; trabalhei no Tucum. Quando era mês de janeiro 
e fevereiro ia os batelões cheios de borracha, um batelão atrás do 
outro no rio. Remando, varejando para entregar para os patrões 
em Rolim de Moura, lá eles levavam para Guajará. Aquele tempo 
Guajará estava Guajará. Hoje está um farrapo. As castanhas tam-
bém desciam para Guajará em sacos. Trabalhei borracha, trabalhei 
castanha, arranquei poaia. Tudo isso eu fiz. Era homem, mulher, 
era moça, rapazinho, era tudo.” (F.A.G. 78 anos; 09 filhos)

Questão 2 – Fale sobre os tratamentos de saúde e as atividades 
religiosas no Vale do Guaporé
Entrevistada 01: “Eu tomo boldo, eu tomo crajirú, tomo chá de 
gerbão com erva doce. Meu finado primo sabia orar no quebran-
te, hemorragia e mordida de cobra. A bicha mordia, ele orava em 
cima daquilo. Não sentia nenhuma dor. E tinha aquela doença que 
dizem “Vermelha”. Que dá, que se não curar, morre. Dá uma febre 
até matar. Também ele sabia benzer aquilo pra desmanecer. Secava 
aquele negócio. Sabia várias orações.” (E.P.A. 78 anos; 08 filhos)
Entrevistada 02: “A saúde, isso aí era muito ruim porque a minha fi-
lha morreu lá sem tratamento. A minha filha morreu com 27 anos 
doente. Adoeceu, adoeceu, adoeceu e não já teve jeito. Ainda mais 
o homem que morava com ela, no lugar de vim para Costa Mar-
ques, porque aí é que era o recurso melhor, ele levou ela para o 
seringal. Aí o finado Hamilton que era enfermeiro, chegou um dia 
e falou: Isaías, a tua filha tá doente numa barraca. Ele foi buscar pro-
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dutos do freguês dele e viu ela. Aí, ele foi e trouxe ela. Já não aguen-
tava mais nada. Morreu em Pedras Negras sem recurso. La era um 
lugar sem recurso. Agora não porque diz que vai turista, vai não sei 
o que. Tem avião não sei das quantas.” (O.B. 74 anos; 12 filhos)
Entrevistada 03: “Antigamente, as festas começavam em 20 de ja-
neiro, dia de São Sebastião. Todos os Santos tinha devoção. Era São 
João, São Pedro, Nossa Senhora do Rosário, não falhava uma. Era 
aquele festejo com comida, matava porco, matava galinha, matava 
pato. Por três dias era só dançar, rezar e dormir. Era assim! Hoje 
está acabando tudo. Uma festa potente era Divino Espírito Santo, 
hoje até desgosta porque está acabando tudo. Quando alguém fi-
cava doente tinha Deus tomar de conta e os remédios de casa para 
sarar.” (A. S. 72 anos; 06 filhos)
Entrevistada 04: “O Divino Espírito Santo quando eu era meni-
na, trouxeram lá de Vila Bela uma Coroa. Mas só festejava Pedras 
Negras e Rolim de Moura, antigamente. Na cantiga, tem um verso 
que diz assim: Divino pede esmola, não pede por carecer, pede para 
experimentar quem seus devotos quer ser. Naquele tempo que eu estou 
falando era muito animado e divertido, hoje está acabando tudo.” 
(D.G.S. 89 anos; 18 filhos)
Entrevistada 05: “Hoje em dia as pessoas têm o hábito de querer 
conquistar, mas eu sou católica e não abro mão. Deus tem poder 
para tudo, Ele querendo fazer, Ele faz. Se o catolicismo não vale 
nada, eu já nasci não valendo nada. [risos]. Lá no Guaporé tinha 
um preto velho que rezava pra quebrante, olho gordo, mau olhado 
e ferida braba. Também tinha minha finada irmã que rezava nos 
doentes.” (F.A.G. 78 anos; 09 filhos)

5.2.2 Análise das respostas das entrevistadas

A partir da reconstituição da memória afetiva, as entrevistadas evi-
denciaram em suas narrativas de vida a importância da preservação de 
histórias vivenciadas e os saberes herdados pelos familiares e pelo conta-
to direto com indígenas e bolivianos, na fronteira natural Brasil / Bolívia.

Durante a pesquisa, foi possível perceber que as tradições familia-
res dos negros e ribeirinhos foram cultivadas e repassadas de geração a 
geração. Na culinária, isso se manifesta de forma peculiar, sendo comum 
encontrar na alimentação cotidiana das mulheres negras comidas típicas 
do Vale do Guaporé, tais como: o bolo de arroz, a paçoca de carne seca ou 
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paçoca de amendoim, o massaco da banana madura ou verde, o biscoito 
de trigo, o sarapatel, o licor de jenipapo e tangerina, dentre outros.

Com os relatos registrados nos depoimentos das mulheres negras 
que nasceram e viveram no Vale do Guaporé, hoje residentes em Guajará-
-Mirim, foi possível reconstituir, de certa forma, a memória e a identidade 
coletivas. Tal procedimento foi fundamental para o reconhecimento das 
singularidades, representações e, consequentemente, de algumas marcas 
identitárias culturais do Vale do Guaporé. Verifica-se que, no Vale do Gua-
poré, os elementos culturais foram constituídos pela multiculturalidade, 
formando uma sociedade heterogênea, prevalecendo a população negra.

6 Considerações Finais

A pesquisa apresentou resultados significativos para o registro de 
alguns aspectos históricos e culturais das mulheres negras que nasceram 
e viveram em comunidades ribeirinhas no Vale do Guaporé (RO).

A partir de conversas formais e informais com as entrevistadas, 
foram registrados os fatos e acontecimentos contados a partir da recons-
tituição das memórias individuais e coletivas. E, apesar dos assuntos dis-
cutidos serem os mesmos, cada informante interpretou a lembrança de 
variadas formas.

Os participantes da pesquisa foram mulheres negras que nasceram 
e viveram em comunidades localizadas ao longo do Vale do Guaporé e 
que atualmente residem no município de Guajará-Mirim, visto que, ao 
longo dos anos, muitas famílias migraram para o citado município. Os 
critérios utilizados para seleção das entrevistadas foram definidos atra-
vés da amostragem, observando-se, evidentemente, a naturalidade gua-
porense e estabelecendo-se uma faixa etária superior a 70 anos de idade.

No contexto pesquisado, a linguagem e os modos de vida, princi-
palmente das mulheres mais idosas da localidade, mantêm traços típicos 
da cultura negra guaporense. Entretanto, com a abertura das estradas, 
com o constante contato com outros falares e a presença dos turistas, 
a fala e o modo de vida dos moradores mais jovens nas comunidades 
sofreram/sofrem algumas interferências. Nesse processo de heterogenei-
dade, ressalta-se que os meios de comunicação, o acesso aéreo, fluvial ou 
terrestre às comunidades e municípios próximos e o contato com outras 
culturas, como por exemplo, bolivianos, fizeram com que os moradores 
compartilhassem com os novos vizinhos os saberes e os modos de vida.

Atualmente, as comunidades pesquisadas vivem de atividades de 
subsistência e da coleta da castanha, além da criação de pequenos reba-
nhos, animais domésticos, pesca e da agricultura de mandioca.
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Por fim, os resultados da pesquisa evidenciaram que as mulheres 
preservam suas memórias, lembranças, visões de mundo, ideologias e sa-
beres herdados da cultura negra e ribeirinha e que a população do Vale 
do Guaporé contribuiu, de forma significativa, para a constituição das 
identidades socioculturais guajaramirenses.
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16  O  A N I M A L  H U M A N O  E  O  O U T R O 
A N I M A L :  I N D I F E R E N Ç A S  E  A F I N I D A D E S

Elma da Silva Pereira1

Heloísa Helena Siqueira Correia2

1 Introdução

O presente trabalho objetiva analisar os poemas Surdos e cegos e 
Encontro no jardim da escritora amazonense Astrid Cabral. Tais poe-
mas estão inseridos em sua obra poética Jaula publicada no estado do 
Rio de Janeiro, pela Editora da Palavra no ano de 2006. O livro é compos-
to de prefácio e quarenta poemas, muitos deles em versos livres. Neste 
texto relacionaremos elementos da teoria literária, mais especificamen-
te relativos ao gênero poesia, com os Estudos animais, dando ênfase 
às relações entre as personagens: animais humanos e animais não hu-
manos, questão problematizada na coletânea Pensar/escrever o animal: 
ensaios de zoopoética e biopolítica (2011), organizado pela professora 
e pesquisadora Maria Esther Maciel, e que nos será imprescindível no 
desenvolvimento da leitura.

Em Jaula (2006) todos os poemas fazem referências à liberdade dos 
animais, o que demonstra que há um paradoxo no título da obra, a prin-
cípio supõe o leitor que os animais na poética estão todos presos, em 
cativeiro, mas no decorrer da leitura, nota-se que todos eles possuem 
liberdade e são livres na natureza. Assim, também cabe mencionar uma 
questão importante identificada na obra: de uma forma irônica a autora 
Astrid Cabral revela que o homem é quem está enjaulado em sua arro-
gância, crueldade, insensibilidade e superioridade humana.

1 Graduada em Letras/Português pela Universidade Federal de Rondônia-UNIR e integrante do Grupo de 
Pesquisa em Estudos Literários. elma2almeidapvh@gmail.com

2 Professora doutora da Universidade Federal de Rondônia e líder do Grupo de Pesquisa em Estudos 
Literários. heloisahelenah2@hotmail.com
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É notória na escrita poética de Astrid Cabral a alusão a como o 
homem deve tratar os animais e como o mesmo tem se comportado em 
relação a esse Outro, às vezes com “sentimentos de afinidade”, como é o 
caso do poema “Encontro no jardim” e às vezes com indiferença, como 
em Surdos e cegos.

Também podemos observar que os poemas de Cabral retratam vá-
rias temáticas relevantes que giram em torno da expressão do incons-
ciente humano em relação ao animal, a banalização da morte animal, a 
amizade entre os animais e o homem, a exaltação da liberdade dos ani-
mais dentro da natureza, a dor dos animais que nada podem reivindicar 
diante dos atos que os homens praticam, assim como a crítica ao homem 
que trata o animal/não humano somente como alimento, escravo e gera-
dor de renda. Temas esses que nos levam a refletir sobre o animal, nosso 
Outro que nos parece tão estranho.

Não se pode negar que é fácil perceber que a autora usa de sua 
escrita poética para defender os animais, escrevendo sobre suas dores 
e angústias, o medo da morte, a injustiça a que estão submetidos, assim 
como também para demonstrar certa afinidade entre animal/humano e 
animal não humano. São essas as questões que ocupam este breve texto.

2 Reflexões e críticas sobre alteridade animal: isso é possível?

Observa-se que muitos estudiosos de diferentes áreas do conhe-
cimento científico, como a literatura, a filosofia, a antropologia, entre 
outras, tem se preocupado com a questão animal. Tal questão envolve 
pensar o animal enfocando a relação de afinidade ou indiferença entre 
esse Outro (animal não humano) e o animal humano, comparando-os e 
procurando pelo descobrimento da alteridade e subjetividade animal, a 
partir do que o homem tem em comum e o que o diferencia do animal. E 
é nesse vasto campo de pesquisa que a poesia de Astrid Cabral pode ser 
contemplada pelos estudos literários e científicos.

Maria Esther Maciel, em sua obra Pensar/escrever o animal: ensaios 
de zoopoética e biopolítica (2011), reúne concepções e reflexões críticas de 
diversos autores, filósofos e antropólogos sobre os conceitos de animalidade e 
humanidade. Nesse campo dos Estudos animais podemos observar que o ani-
mal é considerado, em primeira instância, “o Outro”, a alteridade mais radical 
que há; é o que afirma a própria organizadora da obra.

O animal tem sido visto de modos diferentes por poetas e escritores, 
sendo que alguns desses autores possuem concepções únicas advindas de sua 
própria experiência. Segundo Maciel em “Poéticas do animal”, os animais são:
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Temidos, subjugados, amados, marginalizados, admirados, 
confinados, comidos, torturados, classificados, humani-
zados, eles não se deixam paradoxalmente, ser capturados 
na sua alteridade radical. Como diz John Berger, “quanto 
mais julgamos saber sobre eles”, “mais distantes eles ficam”. 
(MACIEL, 2011, p. 85)

Podemos observar que através dos estudos sobre os animais sur-
gem questionamentos pessoais de quem está pesquisando, como: será 
que o animal, ou seja, “o outro” tem suas particularidades e é uma alte-
ridade possuidora de sentido? A esse respeito, cada escritor tem deixa-
do seu posicionamento para eventuais pesquisas. Novamente nas pala-
vras de Maciel:

[Na literatura] as tentativas de sondagem da outridade animal 
nunca deixaram de instigar a imaginação e a escrita de poetas e 
escritores de diferentes épocas e procedências, seja pelos artifí-
cios da representação e da metáfora, seja pela evocação conscien-
ciosa desses outros, seja pela investigação das complexas relações 
entre humano e não humano, entre humanidade e animalidade. 
(MACIEL, 2011, p. 85)

Ao referir-se a tal assunto em suas reflexões, Maciel explica que 
o animal só possui voz através da poesia e da literatura, ou seja, para se 
abordar algo sobre os animais, como supostas emoções e sentimentos é 
necessário o suporte da escrita, situação essa que se torna possível atra-
vés de escritores e poetas, que se dispõem a estuda-los e escreve-los de 
uma forma profunda e singela, respeitando os limites desse outro que 
nos parece tão estranho.

Conforme Maciel (2011, p. 88) há uma reflexão de Heidegger, que 
relata que “o animal é pobre de mundo, por mais que seja rico de ambien-
te”, na qual está claro que o mesmo é privado de logos. Não se pode negar 
que o homem considera-se superior ao animal, classificando-o automa-
ticamente como um ser inferior. Porém, será que o homem é superior ao 
animal pelo fato de possuir logos, ou seja, conhecimento, racionalidade, 
razão e linguagem verbal? Quem nos garante essa afirmação? Será que 
esse outro de nossa cultura não possui qualidades que aparentemente 
foram atribuídas somente ao homem? O outro possui somente instinto 
animal? Será que o homem é dotado de tal instinto? Ou é uma caracte-
rística particular do animal?
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Em torno da problemática acerca da animalidade, Dominique Les-
tel, em seu artigo A animalidade, o humano e as “comunidades híbri-
das” (2006, p. 23) afirma que “É, sem dúvida, uma tarefa vã buscar uma 
definição de animalidade que permita delinear com precisão tudo o que 
esse conceito engloba”. Ou seja, não é fácil compreender o animal, pois a 
própria animalidade evoca limites entre o animal humano e o não huma-
no, e tentar iguala-lo ao homem é uma tarefa árdua, pois cada uma des-
sas criaturas vivas, tanto o homem como o animal/não humano, possui 
características únicas e inerentes.

Em sua obra Jaula (2006), Astrid Cabral, especialmente nos dois poemas 
mencionados, revela de forma poética como poderia e pode ser a relação entre 
o animal humano e o animal não humano, assim como também podemos per-
ceber, durante o decorrer da leitura de todos os poemas de sua obra, o respeito 
que a autora possui pelos animais, e como ela cultiva a liberdade dos mesmos, o 
que novamente remete a uma reflexão sobre quem é esse outro.

É preciso reconhecer que, quando começamos a estuda-lo e obser-
va-lo em seu ambiente natural, poetizado pelo lirismo ou ficcionalizado 
na obra de literatura, nos causa espanto e ao mesmo tempo admiração. 
Mas para que tais sensações possam acontecer, como afirma Igor Fa-
gundes no prefácio de Jaula, é preciso “Coragem para abrir as jaulas da 
arrogância, da falsa superioridade humana [...] (2006, p. 11). 

É certo que devemos entender que, quando Cabral descreve e exal-
ta a liberdade dos animais dentro da natureza em seus escritos poéti-
cos, não se trata de uma mera coincidência, é, antes, uma experiência de 
vivência da sua infância. Na introdução da obra “Antologia poética de 
Astrid Cabral”, a autora conta ao leitor o que percebeu:

[...] desde cedo, o agudo contraste entre a natureza selvagem 
e o requinte urbano implantado com o apogeu da borracha 
[fez parte da minha vida].
Cresci em meio a jardim, horta, quintal, pássaros e xerimba-
bos, numa rua em que os bondes da Light passavam cantan-
do nos trilhos. (CABRAL. 2008, p. 15)

Não se pode negar que não é nada fácil escrever sobre determinado 
assunto, principalmente quando o objeto de estudo lhe parece estranho. 
Porém, para Cabral há certa facilidade pelo simples fato de ter vivido em 
meio propício. Nota-se que a autora tem um enorme apreço pelas plantas, 
natureza e pelos animais, isso está claramente descrito em sua poética e 
pulsa em cada verso e imagem de seus poemas. Segundo Igor Fagundes:
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Conforme lembraria Deleuze, um escritor não escreve ape-
nas para os leitores, mas também pelos não leitores, ou seja, 
“no lugar de” e não “para uso de”. Assim, da mesma ma-
neira que o poeta -pensador Artaud havia dito que escreve 
pelos analfabetos, pelos idiotas, pelos selvagens (não para 
que leiam, mas no lugar deles), Cabral parece escrever pelos 
bichos, convocando em sua poesia toda a sensorialidade e 
organicidade da voz animal ausente de linguagem humana. 
(FAGUNDES, 2006, p. 17)

A princípio deve-se ter em mente que o animal não é dotado de lingua-
gem verbal, e Cabral escreve por eles ao criar o eu-lírico que dá voz a quem não 
pode falar por si só. Os poemas são carregados de denúncias, e neles a autora 
deixa entrever suas dores e até seus possíveis sentimentos.

Com relação ao poema, Norma Goldstein, em sua obra Versos, sons, 
ritmos (1985), no primeiro capítulo denominado A unidade do poema nos 
afirma que “[...] como toda obra de arte, o poema tem sua unidade, fruto de 
características que são próprias.” (GOLDSTEIN, 1986, p. 05), ou seja, para 
analisar textos poéticos é preciso respeitar o reino da poesia, além de que 
devemos levar em conta as particularidades de cada poema. No prefácio 
da obra O ser e o tempo da poesia, Alfredo Bosi (2000) nos adverte:

Contextualizar o poema não é simplesmente data-lo: é inse-
rir suas imagens e pensamentos em uma trama já em si mes-
ma multidimensional; uma trama em que o eu lírico vive ora 
experiências novas, ora lembranças de infância, ora valores 
tradicionais, ora anseios de mudança, ora suspensão deso-
ladora de crenças e esperanças. A poesia pertence à História 
Geral, mas é preciso conhecer qual é a história peculiar ima-
nente e operante em cada poema. (BOSI, 2000, p. 13)

Diante da afirmação de Bosi, entendemos que, quando contextua-
lizamos um poema devemos saber que possui peculiaridades de tempo, 
espaço, subjetividade, sentimento, crítica e ideologia. Devemos lembrar 
que cada poema possui sua singularidade, com elementos que podem ter 
o intuito de perpassar e mudar toda uma geração, desde que se considere 
o leitor e suas experiências estéticas de leitura.

Podemos observar que com a autora Astrid Cabral não é diferente, 
pois sua escrita poética é carregada de vivências de mundo, em especial 
a vivência em contexto amazônico com uma pulsante convivência com 
os animais durante sua infância, o que carrega a essência do viver para 
o interior de seus escritos poéticos. É notável que em cada verso escrito 
pulsa uma imagem forte do que realmente o eu-lírico sente ao descrever 
os animais e vibra mensagens implícitas ao seu leitor. 
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3 Afinal, estão todos surdos e cegos?

Surdos e cegos é o primeiro poema de Cabral a ser analisado, sua 
estrutura é composta de uma só estrofe e sem métrica regular, o que 
equivale a dizer, segundo Goldstein (1986), que é um poema de versos 
livres. Goldstein explica “[...] esse tipo de verso é típico do modernismo, 
vem sendo muito usado a partir da segunda década de nosso século. Num 
poema em versos livres, cada verso pode ter tamanho diferente, a sílaba 
acentuada não é fixa, variando conforme a leitura que se fizer.” (GOLDS-
TEIN, 1986, p. 36-37).

O poema astridiano traz uma crítica ao fato do animal humano não 
se preocupar com a dor do outro animal. E ainda nesta mesma linha de 
considerações convém ressaltar que Cabral utiliza de alguns elementos 
da escrita para escrever sua poesia, entre eles a ironia. Mais precisamente 
no poema Surdos e cegos que ocupará a primeira parte deste texto, a iro-
nia é uma constante. Eis o poema:

Surdose cegos

Enquanto distraídos
mastigam sangrentos bifes
entre submissas cebolas 
comentam o absurdo
da violência ao cubo.
E homens surdos
não ouvem o berro do boi 
conduzido ao curro.
E homens cegos
não veem o sangue vivo 
do boi mungido quente 
no vaivém de mandíbulas
entre verdugos dentes. 
(CABRAL, 2006, p. 57)

O poema será abordado a partir de três aspectos: a indiferença, a 
surdez e a cegueira do animal humano em relação à vida do animal não 
humano. Vamos por partes:

Enquanto distraídos 
mastigam sangrentos bifes 
entre submissas cebolas 
comentam o absurdo
da violência ao cubo.
(CABRAL, 2006, p.57)
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Observa-se nesse fragmento do poema que o eu-lírico retrata a indife-
rença do ser humano em relação ao outro, o que se caracteriza pela distração 
e despreocupação do homem em valorizar a vida do animal, mesmo discu-
tindo violências e atrocidades que acontecem no mundo onde ambos estão 
inseridos. Os homens estão tão distraídos que passa despercebido o fato de 
que se alimentam de uma carne extraída de um animal e não percebem que a 
violência contra o próprio animal já foi feita. Assim, a autora faz sua objetiva 
crítica à indiferença humana.

Benedito Nunes em seu ensaio O animal e o primitivo: os outros 
de nossa cultura (2011) retoma as reflexões de alguns filósofos consagra-
dos que expõem suas concepções acerca do animal e podem esclarecer 
essa distração humana em relação à vida do outro. Um desses filósofos é 
René Descartes, que afirma que o animal “É o grande Outro, porque é um 
corpo sem alma, um simples mecanismo” (NUNES, 2011, p. 14), ou seja, 
desse modo interpreta-se que alguns animais são lançados ao mundo 
com algumas funções como: servirem como alimento, como força para 
trabalhos manuais e como geradores de renda para o homem. Conforme 
Nunes “O trabalho deles [os animais] é reproduzir-se para nós. Até seu 
sexo transforma-se em uma forma de trabalho” (NUNES, 2011, p. 15-16).

Ainda nesta mesma linha de raciocínio importa mencionar uma 
reflexão crítica de Dominique Lestel (2006, p. 41), na qual o estudioso 
afirma: “O animal não é um brinquedo nem um objeto, é antes de tudo 
uma presença e nisso se encontra suas especificidades. Ele encarna para 
o homem uma alteridade particular, portadora de sentido”. Diante dessa 
afirmação, é preciso reconhecer que o animal representa muito mais do 
que fonte de alimentos, geração de renda ou um simples bicho de estima-
ção que satisfaz os desejos humanos, ou seja, é um ser vivente com suas 
características peculiares.

Gabriel Giorgi procurar esclarecer a suposta distração humana 
com relação ao animal em seu ensaio A vida imprópria. Histórias de 
matadouros, em que tece a seguinte crítica:

[...] o discurso da espécie é essencialmente sacrificial, na 
medida em que interrompe toda reciprocidade entre a mor-
te humana e a do animal e define a vida animal como funda-
mentalmente sacrificável isto é, juridicamente irreconhecí-
vel ou abandonada. (GIORGI, 2011, p. 201)
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Desse modo, fica evidente que não se trata de uma distração pro-
priamente dita, e sim de um crime sistemático e frequentemente prati-
cado pelo homem. Mais vale lembrar que há semelhança do homem com 
o animal. Conforme nos afirma Arthur Schopernhauer (NUNES, 2011, p. 
14), a semelhança encontra-se no fato de que “[...] ambos sofrem, ambos 
estão sujeitos à dor.” Então, porque não se preocupar com a dor do Outro 
enquanto está vivo? Os seres humanos se dizem tão racionais e sensíveis 
e não conseguem se sensibilizar e se conscientizar com a dor do outro, e 
como não conseguem formar suas próprias conclusões a respeito desse 
outro, preferem julgá-lo e desprezá-lo.

Ainda nas palavras de Nunes: “O animal continua sendo o gran-
de Outro, o maior alienado da nossa cultura [...]” (NUNES, 2011, p. 15). 
Observa-se como o animal é subjugado pelo homem assim como se per-
cebe intrinsicamente que a indiferença do homem em relação à vida do 
animal emerge de outro fator, que o eu-lírico chama de surdez. Segue o 
fragmento que alude a esse tipo de indiferença: “E homens surdos não 
ouvem o berro do boi conduzido ao curro” (CABRAL, 2006, p. 57). Fica 
evidente que o eu-lírico faz uma crítica direta à pretensa surdez humana. 
E percebe-se que a autora traz, a seu modo, para o centro poético, a in-
sensibilidade humana em relação ao outro de nossa cultura.

Para melhor reflexão sobre o fragmento do poema: “não ouvem o 
berro do boi conduzido ao curro”, trazemos novamente uma reflexão de 
Giorgi sobre a morte de animais em matadouros: “[...] Em princípio, um 
matadouro é uma zona separada, alheia, demarcada em relação à comu-
nidade, onde a morte dos animais para produzir carne se coloca à distan-
cia da vida social”. (GIORGI, 2011, p. 203).

Em outras palavras, a morte do animal é realizada em um local 
separado, distante dos olhares humanos e da vida social, com exceção do 
profissional incumbido de tal prática, o que acarreta que a sociedade não 
olhe para seus próprios atos de violência. Também em decorrência dos 
aspectos citados é necessário sublinhar e argumentar porque o homem 
faz questão de “ser cego”, assim como podemos identificar no último 
fragmento do poema:

E homens cegos
não veem o sangue vivo 
do boi mungido quente 
no vaivém de mandíbulas
entre verdugos dentes. 
(CABRAL, 2006, p. 57)
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É importante reconhecer que, conforme a leitura do poema avança, o 
tom de apelo do eu-lírico se torna mais forte e denso, principalmente ao final 
do poema, pois nesses últimos versos o eu lírico retrata a suposta cegueira 
humana em relação ao animal, afinal, o humano, mesmo diante do sangue, 
não percebe o sacrífico implicado. 

No fragmento acima o eu-lírico procura trazer à tona de uma for-
ma poética as limitações do animal diante do homem e da morte, com 
o objetivo de revelar, despertar e conscientizar o ser humano a respeito 
das atrocidades que os animais sofrem antes e durante a morte. Traze-
mos, novamente, uma reflexão de Giorgi na qual ele aborda o sacrifício 
ou a morte exclusivamente do animal:

[o animal] tem de morrer de uma morte irreconhecível, in-
significante, sem autopercepção, sem autoconsciência, uma 
morte que desconhece a si mesma e que, portanto, equivale, 
para muitos a uma morte sem morte. (GIORGI, 2011, p. 201)

Não se pode negar que a morte do animal é tomada como algo ba-
nal, ao invés de conotar o crime comum e sem nenhum processo de culpa 
da consciência humana, ou seja, a morte dos animais é vista como algo 
completamente insignificante.

O ideal seria que o homem e a sociedade, em plena modernidade, 
pudessem ter uma tomada de consciência e repensar seus pressupostos 
diante de seu outro. E que não lhes falte sensibilidade para compreendê-
-los, enxergá-los e tratá-los de uma forma diferente. Que o humano saiba 
respeitar a fronteira que existe entre ele e o animal não humano mas 
também as intersecções, porque, afinal, como afirmará o eu poético, to-
dos são inquilinos de um mesmo solo, estão sujeitos à dor e têm direito 
à vida.

4 Inimigas ou irmãs? Um encontro no jardim entre 
uma mulher e a serpente

O poema que agora será abordado chama-se Encontro no jardim 
(vigésimo quinto poema da obra em análise) no qual nos é apresentado 
um encontro entre uma mulher e uma serpente. Eis o poema:
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Encontro no jardim

Ondulando
corpo

réptil
sempre

à frente
rente

ao solo 
graças

à oculta
mola

a cobra
ágil

desenhava
seu caminho

no verde.

Olhei-a frente a frente: 
sua cabeça

erguida em 
talo eu entalada

o colo em sobre salto.
Sensação de asco

me percorrendo
intei

ra tamanha estranheza
de cores e 

contornos postos em confronto.
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Súbito
a revelação

em luz se 
acende: um segredo a nos 

unir
dá cabo do medo.

A comum sedução pelo verde
a terra de arcaicos mistérios 

colando-se em nossa epiderme
nos enredando em suas redes.

Eu também ser de veneno. 
Eu ser inepto ao vôo.

Ambas inquilinas do mesmo solo 
Ambas coincidentes no tempo.

Então eu toco sem nojo
o corpo da exótica irmã.

O encontro desde sempre inscrito
nos desígnios de Aldebarã.
(CABRAL, 2006, p. 52-53)

Em uma leitura mais atenta do poema, podemos observar que o 
mesmo possui o formato de uma serpente rastejando no solo, o que nos 
remete às características da poesia concretista, um dos movimentos do 
período Modernista. Segundo o Plano-piloto da Poesia Concreta (1958) 
assinada por Augusto de Campos, Décio Pignatari e Haroldo de Campos, 
que foram os principais nomes relacionados ao movimento e que, juntos, 
formavam o grupo Noigandres, “[...] a poesia concreta começa por tomar 
conhecimento do espaço gráfico como agente estrutural” (CAMPOS, 
1958), ou seja, a poesia concreta se apresentava como planejamento, de-
sign e construção, se aproximando cada vez mais das artes visuais.
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O papel do design e da construção nos remete ao poema de Cabral: 
a autora faz o aproveitamento de todos os espaços da folha de papel, in-
clusive as partes em branco. Trata-se de um poema visual que simula o 
formato de uma serpente rastejando no solo e que, logo depois, fica frente 
à frente com uma mulher, enfrentamento que será tratado mais adiante.

No poema em foco, o eu-lírico feminino relata que está frente a 
frente com uma serpente e que isso, a princípio, lhe causa sensações 
que percorrem todo o corpo, tais como: medo, asco e estranheza. Sen-
sações essas que surgem em seu interior e que, de certa forma, o afas-
ta e ao mesmo tempo o aproxima do réptil; assim como a leitura que  
Derrida faz da poesia ao compará-la com o ouriço jogado na estrada, 
segundo o filósofo, a poesia tem a ver com “[...] a experiência do “pegar 
e largar”, do toque que se retrai ao contato do espinho, mas que resta 
no corpo como incisão, ferida ou segredo.” (DERRIDA apud MACIEL, 
2010, p. 93). Essas sensações, ao mesmo tempo em que afastam o eu-
-lírico da serpente, também os aproxima. Já de acordo com as reflexões 
de Maciel “[...] essa estranheza, por outro lado, provoca o lado animal 
que trazemos dentro de nós, lá onde não conseguimos definir com pre-
cisão” (MACIEL, 2011, p.85):

Podemos lembrar que a mulher e a serpente são, primeiramen-
te, protagonistas de uma história ocorrida nos primórdios do mundo, 
quando as duas personagens se encontraram e se tornaram inimigas, 
o que nos é narrado no livro do Gênesis (1995). Agora, tantos milênios 
depois, novamente mulher e serpente se encontram para descobrir coi-
sas que lhe são comuns, e passadas as primeiras sensações de medo e 
estranheza, finalmente o eu-lírico feminino entende a ligação com a 
serpente, e redescobre suas semelhanças. Assim constata o eu-lírico: 
“Eu também ser de veneno./ eu também ser inepto ao vôo. [e acrescenta] 
Ambas inquilinas do mesmo solo/ Ambas coincidentes no tempo” (CA-
BRAL, 2006, p. 53). Ela reconhece que tem características em comum 
com a serpente, logo não há motivo para ter medo ou nojo; finaliza to-
cando o corpo da “exótica irmã”.

Inicialmente parece um absurdo esse encontro do eu-lírico com a 
serpente em um jardim, pois, nos causa espanto e arrepio, e chegamos 
até a perguntar: como pode haver afinidade entre dois seres tão distintos 
e considerados rivais desde há muito? Astrid Cabral através de sua po-
esia meditativa e filosófica, especialmente no poema “Encontro no jar-
dim”, vem quebrar a retórica da inimizade entre a mulher e a serpente. 
O eu-lírico enaltece a igualdade entre ser humano e a serpente, em um 
encontro que se inicia com a sensação de asco e estranheza e termina na 
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relação de irmandade, quando a mulher toca de uma forma fraternal o 
corpo da outra, agora irmã.

Sabemos que o homem, por meio da literatura, tenta representar (o máxi-
mo possível) a alteridade animal, e para isso promove a troca de particularidades 
humanas com o outro, desconhecido e estranho “o animal não humano”, reve-
lando afinidades antes ocultas ou esquecidas. Assim acontece no poema “En-
contro no jardim”. Trazendo novamente as palavras de Maciel, constantes no 
ensaio Poéticas do animal: 

As tentativas literárias de recuperar o elo intrínseco entre o 
ser humano e o não humano afirmam-se, portanto, em nos-
so tempo, como formas criativas de acesso ao outro lado da 
fronteira que nos separa do animal e da animalidade. São 
formas um tanto variadas, obviamente, que vão do esforço 
figurativo (mas comum a narrativa) ao gesto de apreensão, 
pela linguagem, de uma possível subjetividade animal, ta-
refa atribuída, sobretudo, a poesia. (MACIEL, 2011, p. 87)

A literatura tem se debruçado em tentativas de recuperar o elo per-
dido entre o humano e o não humano, entre o eu e o outro. Ter acesso 
ao outro não é algo tão fácil quanto pensamos, é algo que nos assusta, 
inquieta, incomoda. Quando esse outro é uma serpente a situação se tor-
na ainda mais complexa, afinal, como a antiga inimiga pode ser agora 
uma irmã? É importante reconhecer que os versos do poema “Encontro 
no jardim” trazem à tona a possibilidade de hibridismo do eu-lírico, em 
parte mulher, em parte animal.

Também é importante mencionar determinada consideração de Maciel: 
“[...] a esfera poética [é] um campo privilegiado para apreensão da animalidade.” 
(grifo meu), assim como, ressalta que não devemos esquecer-nos do pensamento 
de Bataille em Teoria da religião, em que o autor sugere que “[...] se a poesia nos 
leva ao não sabido, ela pode nos levar também, pela via da mentira (falácia) poéti-
ca, ao mundo incógnito da animalidade.” (BATAILLE, 1993 apud MACIEL, 2011 
p. 87). Através da reflexão do filósofo podemos entender que quando menciona-
mos o possível hibridismo do eu-lírico, após seu encontro com a serpente, pode-
mos adquirir certo conhecimento ou saber alternativo. Mesmo que seja fictício.
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5 Considerações finais

O animal é algo que, sobretudo, nos intriga, desperta nossa curiosidade, 
nos causa estranhamento e instiga o que há de melhor e pior dentro de nós. É 
difícil para o humano ter que lidar com algo que foge tão completamente de 
seus domínios e entendimento. Nesse sentido, os poemas questionam conceitos 
pré-estabelecidos e nos fazem vislumbrar o nosso outro, que nos é tão enigmá-
tico, como nosso eu.

Tentar estabelecer os elos e trazer à tona os confrontos entre o ani-
mal humano e o outro animal é algo que Astrid Cabral faz, com proeza, 
em sua obra poética de uma forma geral. Se nos deparamos com a indife-
rença e a frieza do homem com relação ao outro, ao mesmo tempo tam-
bém encontramos as afinidades que podem existir entre eles. O mais 
curioso é verificar que enquanto um animal, que não nos desperta 
nenhum temor ou perigo, é sacrificado sem a menor consideração, 
é possível que outro animal, o que nos desperta estranheza, asco, 
medo e nojo seja, precisamente, o nosso outro, amigo e/ou irmão.
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17  A N I M A I S  H U M A N O S  E  N Ã O  H U M A N O S : 
C O N F R O N T O S  E  E L O S  P O É T I C O S

Keily Martins Francisco1

Heloísa Helena Siqueira Correia2

1 Nós e o outro: questionamentos e paradoxos

Pensar, escrever e falar de nós mesmos é uma tarefa muito difícil, 
mesmo convivendo com nossas angústias, questionamentos, medos e afli-
ções, raramente os seres humanos se sentem confortáveis para falar do que 
se passa consigo mesmo. Se é tão difícil falar do que conhecemos (ou julga-
mos conhecer), falar do outro, esse outro que nos é tão diferente torna-se 
um desafio. O outro nos assusta, desperta o que há de melhor e o que há de 
pior em nós, ele nos faz pensar e questionar coisas que julgávamos respon-
didas e isso pode ser desesperador. Ele nos obriga a sair de nós mesmos, 
atravessar a fronteira das certezas e questionar novamente: quem somos 
nós? Quem é o outro? O que nos aproxima? O que nos distancia?

Não bastando ter essas dúvidas com relação ao Outro humano e 
desconhecido, elas são agora multiplicadas e o outro já não é um ser hu-
mano, por si só tão complexo, mas o animal. O que fazer? O que pensar: 
o que julgamos saber sobre eles? Esse saber é oriundo de nosso encontro 
com o animal ou é apenas um reflexo de nós mesmos? Como questiona o 
poeta Paulo Leminski (2013, p. 20):

Você, vendo os outros.
pensa que sou eu?
Ou tudo que teu olho vê
Você pensa que é você?

1 Graduada em Letras/Português pela Universidade Federal de Rondônia e integrante do Grupo de Pesquisa 
em Estudos Literários. kmf17@hotmail.com

2 Professora doutora da Universidade Federal de Rondônia e líder do Grupo de Pesquisa em Estudos 
Literários. heloisahelenah2@hotmail.com
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O que vemos nesse outro: ele mesmo ou uma imagem de nós mes-
mos? O que é o animal? Quando olhamos para ele o que vemos? O 
que queremos ver? Como pensar/escrever esse outro que nos parece 
tão enigmático? Como ser fiel à diferença e não atravessar as fronteiras 
que nos separam?

Adentrar o universo do outro é algo que nos obriga a abandonar 
conceitos prontos, a sair de nós mesmos e abraçar novas possibilidades, 
afinal esse contato, esse novo pensar só vale a pena se estivermos dispos-
tos a olhar para o outro não humano com novos olhos e aprender, com 
ele, saberes inusitados.

2 O fio das missangas: o humano adentrando o universo do outro

Os animais habitam a água, a terra e o ar, partilham conosco o pla-
neta, seus recursos e os mais diversos tipos de experiências.  O que sabe-
mos sobre eles? O que nos une? O que nos separa? O que eles despertam 
em nós? Por que partilhamos afeto com cães e gatos e ao mesmo tempo 
temos pavor de baratas e ratos?

A coletânea de contos O fio das missangas (2009) de Mia Couto 
contém 29 pequenas histórias, dentre as quais foram selecionadas: O 
peixe e o homem e O dono do cão do homem que têm em comum a pre-
sença marcante da relação entre o homem e o animal.

Trata-se de duas pequenas histórias narradas em primeira pessoa 
por um narrador que corresponde ao que Norman Friedman, no texto 
O ponto de vista na ficção: o desenvolvimento de um conceito crítico 
(2002), denomina narrador-protagonista. Segundo o estudioso, tal narra-
dor “[limita a narrativa] a seus próprios pensamentos, sentimentos e per-
cepções. [...] O ângulo de visão da narrativa é fixo.” (FRIEDMAN, 2003, p. 
177).  As narrativas mencionadas relatam a experiência que dois persona-
gens vivenciaram com diferentes animais: um peixe e um cão. Segundo 
Maria Esther Maciel no livro Literatura e animalidade (2016):

Os animais, sob o olhar humano, são signos vivos daquilo 
que sempre escapa a nossa compreensão. Radicalmente ou-
tros, mas também nossos semelhantes, distantes e próximos 
de nós, eles nos fascinam ao mesmo tempo que nos assom-
bram e desafiam nossa razão. (MACIEL, 2016, p. 13)
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Os contos de Mia Couto selecionados apresentam personagens 
não humanas e humanas em relação de amizade, de partilha do ambiente 
e do próprio ser, colocando questões imprevisíveis para os leitores de 
literatura, questões essas que serão exploradas ao longo desse artigo.

3 O peixe e o homem: o que os une?

Jossinaldo é um sujeito muito particular, enjeitado por muitos e 
evitado pelos vizinhos por um simples ofício “[...] levava um peixe para 
passear pela trela. No extremo da fita de couro estava amarrado, pela 
cauda, um gordo peixe.” (COUTO, 2009, p. 95). O narrador do conto “O 
peixe e o homem” relata como um dia desses fora surpreendido pelo vizi-
nho que o esperava na porta de sua casa com trela na mão. Como o nar-
rador reagiu? “me arrepiei” (COUTO, 2009, p. 95) e após um momento 
de hesitação, tenta fugir, mas Jossinaldo o surpreende com um estranho 
pedido: substituí-lo no passeio com o peixe, pois estava se sentindo do-
ente e não podia deixar o animal órfão. O que fazer? Como recusar tal 
pedido? Por que Jossinaldo levava aquele peixe para passear pela trela? 
O que aquele peixe despertava nele? Vale lembrar o que comenta Maciel:

O saber que os homens julgam possuir sobre os outros vi-
ventes se aloja [...] nos limites do conhecimento racional, 
no enquadramento específico de uma percepção instituída, 
servindo, inclusive, para justificar os processos de margi-
nalização e coisificação desses seres. (MACIEL, 2016, p. 30)

Que saber o narrador julgava ter daquele animal? Por que ele te-
mia a aproximação? Por que Jossinaldo era tão marginalizado por seus 
vizinhos? É muito comum levar um cão para passear pela coleira, esse 
comportamento se encaixa no conhecimento racional que o humano 
julga possuir com relação ao animal e não causa o menor espanto nas 
pessoas, por outro lado, um peixe com idêntico comportamento deixa 
o espectador surpreso.

Que outro é esse que não corresponde às nossas expectativas? Pen-
samos conhecer seu comportamento, traçamos seu perfil e estudamos 
seus movimentos, mas somos enganados. O que seria um peixe que não 
se comporta como tal? Um outro elevado ao quadrado? O que pensar 
de um humano que parece compreender aquele animal e ter uma rela-
ção extraordinária com ele? Não conhecer esse outro, nos dá o direito 
de diminuí-lo, isolá-lo? O que as personagens do conto fazem? Ignoram 
Jossinaldo por desemprenhar aquele ofício, afastam-se dele.
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4 Curiosidade e suposições: afinal, por que 
Jossinaldo desempenhava aquele ofício?

O vizinho esquisito despertava a curiosidade dos moradores da-
quele bairro, tanto que cada um deles tinha uma suposição para o es-
tranho comportamento de Jossinaldo, o tio do narrador acreditava que 
“[...] o vizinho havia sido um pescador e, agora, arrependido, aplicava 
graças nesse peixe doméstico. A culpa de tanto anzol lhe espetava a 
alma e ele se redimia, penitente. “(COUTO, 2009, p. 96). Seria culpa o 
que Jossinaldo sentia?  Essa era explicação para tal ato? O avô do nar-
rador tinha outra explicação: 

 
Não ouvíramos falar do sermão de Santo António aos pei-
xes? Recordávamos o que fizera o Santo António que deixara 
o auditório das praças e se deslocara para o mar, lançando 
palavra sobre os seres de guelra e escama. Pois Jossinaldo 
descobrira que havia sido o inverso: um certo peixe havia 
pregado aos homens e lhes espalhara a moral sem lições. 
(COUTO, 2009, p. 96)

Segundo a personagem, o peixe do lago era o sermonista, o que 
sugere uma inversão de papéis, já que os homens não pregam o evan-
gelho, os peixes o fariam. Há ainda nessa explicação uma importante 
crítica ao animal humano que atribui aos peixes suas próprias caracte-
rísticas negativas:

Adjetivavam a peixaria: os mandantes do crime são chama-
dos de “tubarões”. Os poderosos da indecência são “peixe 
graúdo”. Os pobres executantes são o “peixe miúdo”. [Ao 
que ele acrescenta] e afinal, onde não há crime é lá den-
tro das águas, lá é que há a tal de propalada transparência. 
(COUTO, 2009, p. 96)

Usar o animal como uma simbolização do que o humano tem de 
mais prejudicial e/ou vicioso é atitude muito comum. Segundo Benedito 
Nunes no artigo “O animal e o humano: os outros de nossa cultura”:

Com o animal, as relações são, sobretudo, transversais, ou 
seja, o animal é considerado o oposto do homem, mas ao 
mesmo tempo uma espécie de simbolização do próprio ho-
mem. Na acepção comum, simboliza o que o homem teria 
de mais baixo, de mais instintivo, de mais rústico ou rude na 
sua existência. (NUNES, 2011, p. 13)
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Logo, é muito comum o homem usar a figura animal para tratar do 
que o humano tem de pior, uma forma de mostrar superioridade da razão 
e da civilização sobre o lado animal, que não teria controle de si mesmo, 
seria irracional e inconsequente.

5 Atravessando a fronteira da dúvida: quando o outro se revela

Muitas vezes, é preciso atravessar a fronteira da dúvida, do medo, 
e encarar esse outro com seus mistérios e paradoxos. Após um momento 
de hesitação, o narrador se permite conhecer Jossinaldo e seu diferente 
ofício, em suas palavras:

Minha sabedoria é ignorar as minhas originais certezas. O 
que interessa não é a língua materna, mas aquela que fa-
lamos mesmo antes de nascer. Por isso, me dei licença de 
escutar Jossinaldo. E fui saindo de casa, caminhando ao 
mesmo passo do afamado vizinho, lado a lado. Na rua me 
olharam, surpresos. Então eu autorizava a companhia do 
proscrito, no pleno da via pública? (COUTO, 2009, p. 97)

Quando “ignora suas originais certezas”, o narrador se abre para 
o outro e suas particularidades. Ele acompanha Jossinaldo pelo par-
que e vai aprendendo seu ofício. Há um momento em que o narrador é 
surpreendido pelo peixe “o bicho veio à superfície da água e me olhou 
com olhos, até me custa escrever, com olhos de gente.” (COUTO, 2009, 
p. 97). Esse ato causa espanto no narrador, mas ele não recua diante de 
seu novo ofício.

Jacques Derrida na obra O animal que logo sou (2002) observa que 
“há muito tempo, pode-se dizer que o animal nos olha? / Que animal? O 
outro.” (DERRIDA, 2002, p. 15), o que causa esse olhar? Derrida nú vive 
a experiência de ser surpreendido por seu gato o olhando e aquele fato o 
faz refletir sobre quem é naquele momento. Quem é o humano ao ser sur-
preendido por um olhar animal? O filósofo afirma ter sentido um mal-
-estar diante daquela situação e sente vergonha por sentir vergonha do 
animal que o observa nu (p. 15). O que o narrador do conto sentiu ao ser 
surpreendido pelo olhar do peixe? O que seriam olhos de gente? Como 
é ser olhado por um peixe? Mesmo com todas as incertezas, ele aceita 
ser o novo guia do peixe e afirma “à mesma hora, uma misteriosa força 
me impele para cumprir aquela missão, para além da razão, por cima de 
toda a vergonha.” (COUTO, 2009, p. 97). Imbuído agora de uma missão, 
sua relação com aquele animal vai se tornando mais próxima. Dominique 
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Lestel no artigo “A animalidade, o humano e as comunidades híbridas” 
trata das relações entre o animal humano e o não humano: 

[O animal] é uma criatura híbrida com a qual o humano 
mantém uma multiplicidade extraordinária de relações, 
desde as mais superficiais até as mais complexas, e que o 
envolve no mais profundo do seu ser e com o que ele acredi-
ta ser. (LESTEL, 2011, p. 24)

Jossinaldo demonstra que sua relação com o peixe é complexa 
quando, anteriormente, conversara com o peixe para dele se despedir: 
“Ajoelhado sobre as águas, o vizinho falou palavras que não eram de lín-
gua nenhuma conhecida. Ficou, tenho medo de dizer, conversando com 
o peixe” (p. 97). Ultrapassada a fronteira da linguagem ambos, homem e 
peixe, vencem a tradicional distinção estipulada pelo pensamento oci-
dental: a de que o animal não humano não possui linguagem, entendi-
mento ou razão. O narrador finaliza a narrativa pontuando “dentro de 
mim, vão nascendo palavras líquidas, num idioma que desconheço e me 
vão inundando todo inteiro.” (COUTO, 2009, p. 98). O que seriam pala-
vras líquidas? Que linguagem seria essa? A linguagem dos peixes?  Seria 
esse o nível de intimidade que o narrador compartilha com aquele ani-
mal? As perguntas são apenas do leitor.

6 O dono do cão do homem: afinal, o melhor 
amigo do cão é o homem?

O segundo conto selecionado apresenta a curiosa relação de um 
homem com seu cão, o narrador começa seu relato da seguinte forma: 
“conto-vos como fui traído não pela minha amada, mas pelo meu cão. 
Deixado assim sem palavra, sem consolo.” (COUTO, 2009, p. 103). A partir 
de então a personagem começa a contar o drama pessoal que vive e que 
envolve seu animal de estimação, primeiramente compara-se ao mesmo:

Sou um qualquer da vulgar raça humana, sem comprovado 
pedigree e, se tiver cabimento em jornal, será nas páginas de 
anúncios desclassificados. Já o meu cão, ao contrário, é de 
apurada raça, classe comprovada em certificado de nascen-
ça. O bicho é bastante congênito, cheio de hereditariedade. 
Retriever, filho de retriever, neto de bisneto. Na pura linha 
dos ancestrais, como os reis em descendência genealógica. 
(COUTO, 2009, p. 103)
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No conto, enquanto o humano não tem nenhum pedigree, o cão é de 
uma linhagem puríssima de retriever. É possível observar a superioridade 
que o animal possui com relação ao homem e isso não agrada ao narra-
dor. A descendência do bicho é nobre e sua beleza não passa despercebi-
da quando os dois saem em público.

A relação que o homem costuma ter com o cão é de amizade, par-
tilha de afeto e momentos, mas no conto em análise a situação parece 
diferente. O humano que normalmente detém o poder de mandar e des-
mandar é aquele que obedece e acaba “abandonado” por seu cão. Seu 
drama é convincente e chega até a comover o leitor da obra.

7 A dominação: o que pensa/sente um ser dominado?

Julio Cortázar no ensaio Alguns aspectos do conto presente no li-
vro Valise de Cronópio (1974) argumenta sobre certas constantes que os 
bons contos costumam ter, são elas: significação, tensão e intensidade. O 
escritor ao tratar da significação argumenta sobre a importância da es-
colha de um tema, segundo o contista: [No conto] há tema, repito, e esse 
tema vai se tornar conto. Antes que isto ocorra, que podemos dizer do 
tema em si? Por que este tema e não outro? Que razões levam, conscien-
te ou inconscientemente, o contista a escolher um determinado tema?  
(CORTAZAR, 1974, p. 154).

O tema de O dono do cão do homem é a relação entre um homem 
e seu cão, quem domina e quem é dominado, situação essa invertida na 
narrativa. Na relação entre humano e animal, quem costuma dominar? 
O homem, mas no texto em análise isso é invertido. Qual é o propósito 
disso?  Qual o efeito no leitor? O que o narrador sente sendo dominado 
por seu cão? O que o cão sente sendo dominado pelo humano? O animal 
também é sujeito?

Maciel menciona as reflexões de Michael de Montaigne, e explica: 
“para o autor, é muita presunção do homem pensar que pode assegurar 
a sua própria supremacia em relação aos outros animais ao distribuir as 
faculdades físicas, emocionais e intelectuais que bem entende a eles.” 
(MACIEL, 2016, p. 29). O que o humano julga que o animal pensa/sente? 
Como ele de fato sente a dominação? O narrador se sente profundamen-
te ofendido com isso: o que ele faz?

Cortázar (1974) argumenta sobre a necessidade que o contista tem 
de “sequestrar” o leitor durante alguns momentos e que isso só é possível 
por meio da tensão e da intensidade, conceitos fundamentais em suas 
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reflexões teóricas: “[...] a intensidade [de um] conto consiste na eliminação 
de todas as ideias ou situações intermediárias, de todos os recheios ou 
fases de transição que o romance permite e mesmo exige.” (CORTÁZAR, 
1974, p. 157), enquanto o romance trabalha com a extensão o conto deve 
trabalhar com a concentração. Logo, os contos não podem ter elementos 
supérfluos, tudo o que compõe a narrativa deve ser relevante para o efeito 
que o contista quer causar em seu leitor. No caso do conto, a intensidade é 
percebida nos momentos em que o narrador percebe que há algo de “erra-
do” em sua relação com Bonifácio, o cão. As pessoas começam a atribuir 
ao dono características caninas e isso o deixa desconfiado.

Em O dono do cão do homem tudo se desenrola de uma forma 
muito rápida, o narrador começa relatando o seu drama com o bicho de 
estimação e em seguida explica como tudo se desenrolou: inicia compa-
rando-se com o animal, em seguida explica os motivos que o levaram a 
deixa-lo e finaliza lamentando a terrível sorte de ter sido abandonado por 
seu cão. Ele narra apenas o que é essencial para a narrativa e é nisso que 
consiste a intensidade, escrever pouco de forma intensa, condensada.

Para finalizar, “[A tensão é] uma intensidade que se exerce na ma-
neira pela qual o autor nos vai aproximando lentamente do que conta.” 
(CORTÁZAR, 1974, p. 158). A tensão é criada por “pistas” que o contista 
nos dá do desfecho, sinais que prendem o leitor no desenrolar da narra-
tiva. No texto em análise podemos verificar a presença da tensão desde 
o título O dono do cão do homem, cujos possíveis sentidos capturam o 
leitor, afinal quem é o dono? O cão? O homem? Normalmente a resposta 
para essa questão é óbvia, mas na narrativa ela se confunde e se inverte.

O narrador começa a desconfiar de sua relação com o cão quando, 
em um passeio com o animal lhe perguntam:

-Morde?3

Respondi que não, estivessem à vontade e 
se aproximassem do bicho.
- Não me referia ao cão, mas a si.
Foi o primeiro alerta. (COUTO, 2009, p. 104)

Por que aquele que morde oferece perigo? O narrador começa a 
desconfiar e evitar sair com Bonifácio, o cão, em público. Após um epi-
sódio em que o animal morde um gato e o narrador tem que arcar com 
todas as despesas, o dono do cão se pergunta: “o melhor amigo do cão 

3 Em seus contos e romances, Mia Couto grafa sempre os diálogos com uma fonte destacada, não só para 
distingui-los no corpo do texto, mas também para dar relevo à palavra falada – afinal, é no mundo da oralidade que 
Mia Couto recolhe as tradições africanas que deseja ver preservadas (SILVA, 2008, p. 315).
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é o homem?” (COUTO, 2009, p. 105). Mia Couto, em sua escrita, inverte 
ditos populares e frases feitas (SECCO, 2008, p. 62), no caso dessa afir-
mação, qual é o efeito que ela provoca? O que sugere? O sujeito seria 
o cão? O ser humano concebe o animal como um ser que sempre viveu 
em função do homem, mas nesse conto as coisas são diferentes, como o 
narrador se sente com isso?

Sua atitude é surpreendente: “pois eu, por amor de mim, decidi fu-
gir de casa, deixar para trás tudo, vizinhos, amigos, os gastos e os ganhos 
de uma vida inteira.” (COUTO, 2009, p. 105). Como o narrador se sentia 
para tomar uma atitude tão radical: abandonar tudo e deixar para trás 
sua história? Ele ainda acrescenta: “e nem me dei mal, tal era o alívio de 
não ter que me manter doméstico e domesticado.” (COUTO, 2009, p. 105). 
Ele abandona tudo para manter sua liberdade e termina vivendo nas ruas 
juntamente com outros cães abandonados por seus donos.

8 O peixe e o cão: representações do humano ou 
sujeitos nas narrativas? 

A questão que não cessa de se colocar ainda é sobre as relações 
entre o eu, animal humano e o outro, animal não humano. Afinal, o que 
o homem encontra quando olha para o outro? Maciel no artigo “Poéticas 
do animal”, alerta que:

[As formas de recuperar o elo intrínseco entre o ser humano 
e o não humano que se manifestam na literatura são] um 
tanto variadas, obviamente, que vão do esforço figurativo 
(mais comum à narrativa) ao gesto de apreensão, pela lin-
guagem, de uma possível subjetividade animal, tarefa atri-
buída, sobretudo, à poesia. (MACIEL, 2011, p. 87)

Logo, existem duas formas de ver o animal que podem sintetizar 
os modos pelos quais o animal não humano se faz presente em narra-
tivas diversas: enquanto representação do humano e enquanto sujeito. 
Nesse sentido, como o animal é tratado nas narrativas analisadas? 

Em O peixe e o homem qual é o vínculo que o peixe possui com 
seus guias? Na narrativa, não causa estranhamento o peixe nadar guiado 
por uma coleira, mas causa estranhamento o fato de um humano ser seu 
guia. Esse peixe é seu amigo? Ele é um sujeito? No final da história, a 
julgar pelo fato de que o narrador começa a compreender uma estranha 
linguagem, que sugere a linguagem do peixe, pergunta-se: o narrador 
consegue, ainda que parcialmente, atravessar a fronteira que separa o 
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homem do animal e, finalmente, dá sinais de que compreende minima-
mente quem é esse outro?

Em O dono do cão homem a relação do homem com seu cão é in-
vertida: o humano passa a ser dominado por seu animal, e as perguntas 
do leitor se articulam em torno de qual seria o propósito disso. Apenas 
divertir o leitor ou promover uma reflexão?. Assim como aquele homem 
se sentiu mal sendo domesticado, quem garante que o animal também 
não se sente da mesma forma tendo que obedecer a mandos e comandos 
o tempo todo? O peixe do conto, se é um sujeito, é um sujeito autoritá-
rio e indiferente em relação ao seu cão.

Ao longo do tempo, o animal humano busca pensar, refletir, ler e 
analisar o universo do radicalmente outro, atribui-lhe sentimentos, pa-
lavras, pensamentos, mas o que sabe realmente sobre eles que não passe 
pela antropomorfização? Os animais são um mistério aos nossos olhos 
e conforme Maciel (2011, p. 87) só conseguimos analisar as relações ho-
mem/animal pela via do paradoxo: eles se constituem como o outro por-
que são completamente diferentes de nós, mas ao mesmo tempo há algo 
em comum que temos que reconhecer para que, como animais, possa-
mos nos tornar realmente (melhores) humanos. Como seria olhar para o 
animal e não tentar dominá-lo, decifrá-lo ou atribuir-lhe características, 
mas respeitar quem ele é? Estamos prontos para aceitar e respeitar o ani-
mal que nos surpreende, nos domina, nos ensina? Uma coisa é saber seus 
comportamentos, colocá-los em tabelas, classificações e avaliar cienti-
ficamente seus comportamentos, mas e quando ele nos surpreende? E 
quando nos deparamos com um peixe que se comporta como um cão e 
com um cão que domina seu dono, como reagimos? No mínimo, ficamos 
surpresos. As narrativas do moçambicano Mia Couto são surpreenden-
tes, espantosas e divertidas e ao mesmo tempo não deixam de ser graves; 
tais obras colocam em primeiro plano as tensões entre a semelhança e 
a diferença que há nas relações entre animais humanos e animais não 
humanos e em como lidamos com a partilha da vida.
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Bethânia Moreira da Silva Santos2

Eva da Silva Alves3

1 Introdução

Atualmente, no Brasil, inúmeros estudos linguísticos são realiza-
dos com a intenção de descrever a realidade linguística do país. Em geral, 
esses estudos procuram entender as relações que se estabelecem entre 
língua, cultura e sociedade, tendo em vista, que a língua se diversifica à 
medida que há a interação social. As pesquisas dialetais, em especial as 
lexicais, estão entre os estudos que mais evidenciam o comportamento 
linguístico e cultural das comunidades de falas, pois através do léxico 
(vocabulário) as singularidades das pessoas e dos grupos sociais podem 
ser caracterizadas e identificadas.

1 Neste artigo, pretende-se divulgar parte dos resultados da pesquisa de dissertação mestrado realizada 
pela primeira autora durante estudos de Mestrado, cuja dissertação intitula-se: SANTOS, Bethânia Moreira 
da Silva. Aspectos do Ecossistema Linguístico da RESEX Rio Ouro Preto: um estudo lexical. Dissertação de 
Mestrado – UNIR-2015.

2 Graduada em Letras e Respectivas Literaturas, pela Universidade Federal de Rondônia – UNIR, Campus de 
Guajará-Mirim/RO. Mestre em Ciências da Linguagem, pela Universidade Federal de Rondônia – UNIR, Campus de 
Guajará-Mirim/RO.

3 Mestranda em História e Estudos Culturais, pela Universidade Federal de Rondônia – UNIR, Campus de 
Porto Velho. Pós-graduada em Psicopedagogia Clínica e Institucional, pela Universidade Santo André, Pólo de 
Guajará-Mirim/RO. Graduada em Letras e Respectivas Literaturas, pela Universidade Federal de Rondônia – UNIR, 
Campus de Guajará-Mirim/RO.
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O presente estudo foi desenvolvido com base nos pressupostos 
das Ciências do Léxico e dos estudos culturais amazônicos e objetivou a 
elaboração de uma breve caracterização e a reconstituição da memória 
social da comunidade rural da RESEX Rio Ouro Preto, no município de 
Guajará-Mirim/RO.

Pretende-se destacar, a partir do estudo lexical, as representações 
construídas por essas populações sobre o seu espaço vivido, assim como 
a importância dos saberes e práticas desses sujeitos na constituição da 
cultura e da identidade local. As razões para a escolha do léxico utiliza-
do na região foram: a) a importância do léxico (vocabulário) local para a 
constituição do ecossistema linguístico da Amazônia brasileira; b) o fato 
do léxico (vocabulário) pertencer a uma variedade em uso há décadas 
e ainda não-sistematizada; e c) a carência de pesquisas e publicações 
científicas nesta área de investigação.

Estudar o léxico dessa comunidade linguística permitiu-nos com-
preender a forma como esses indivíduos se organizam no espaço em que 
estão inseridos, uma vez que o léxico abriu-nos possibilidades de conhe-
cer um pouco mais da história social do povo que a constitui e o ecossis-
tema linguístico da comunidade em questão.

Para esse estudo levamos em conta os pressupostos apresentado 
por Aragão (2008) que diz: “Os modernos estudos linguísticos relativos 
ao léxico vêm se estendendo além das fronteiras da lexicologia, da lexi-
cografia, da terminologia e da terminografia, chegando a outros ramos 
da linguística como a dialetologia, a sociolinguística e a etnolinguís-
tica.” A pesquisa foi norteada pelos estudos de Matoré (1953) que con-
sidera a Lexicologia uma disciplina próxima da sociologia; Loureiro 
(2001): pela noção de cultura Amazônia e das múltiplas representações 
dos sujeitos amazônicos apresentadas; Hall (1998), que destaca as ins-
tituições culturais, símbolos e representações como elementos cons-
tituidores de identidade; Teixeira e Fonseca (2001) que há muito anos 
estudam a história das comunidades tradicionais dos Vales do Guaporé 
e do Madeira e outros.

Pretendemos elencar algumas unidades do léxico reunido para 
mostrar, a partir da linguagem, as práticas, modos de vida, os saberes 
e a identidade próprias de populações rurais-ribeirinhas. Desta forma, 
acreditamos que contribuímos tanto para os estudos realizados na área 
da Lexicologia, quanto para a historiografia da região supracitada.
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2 A RESEX rio Ouro Preto: constituição geográfica e sócio-histórica

Este tópico apresenta uma breve caracterização da RESEX Rio 
Ouro Preto, priorizando-se alguns aspectos relacionados à sua contex-
tualização histórica e regional, destacando: o processo de colonização e 
povoamento da Amazônia e do Estado de Rondônia; as características so-
ciodemográficas da unidade de conservação; e a localização geográfica e 
constituição sócio-histórica das populações rurais-ribeirinhas da RESEX.

2.1 Uma breve contextualização histórica regional: colonização 
e povoamento da Amazônia e do estado de Rondônia

De acordo com dados históricos recentes, publicados por estudos 
arqueológicos, a colonização da Amazônia teria iniciado por volta de 
oito a treze mil anos a.p. por indígenas. “Junto a essas primeiras popula-
ções seguiram diversas outras ondas migratórias que contribuíram para 
a demografia encontrada pelos europeus no século XVI”. (TEIXEIRA; 
FONSECA, 2001).

A cultura local se formou a partir da interação dessas populações 
com o ambiente amazônico. Sobre isso Teixeira e Fonseca (2013) é muito 
instintivo ao afirmar:

Os processos adaptativos resultantes da interação dessas 
populações (indígenas e europeus4) com o ambiente amazô-
nico durante séculos resultaram na distinção de dois tipos 
de cultura: a dos povos de várzea e de terra firme. Na vár-
zea, ambiente rico em recursos naturais tais como pesca e 
fertilidade do solo, desenvolveu-se um tipo de cultura que a 
historiografia habituou-se a denominar complexas. Na ter-
ra firme viviam os grupos denominados de estrutura mais 
simples. Embora em ambas as culturas houvesse a prática 
da agricultura de coivara, algumas outras características as 
diferenciavam. (TEIXEIRA; FONSECA, 2001)

Os primeiros europeus a navegarem o rio Amazonas em todo o 
seu curso foram os espanhóis. Outros povos instalaram entrepostos co-
merciais na Amazônia, seguidos pelos portugueses a partir da segunda 
década do século XVI que passaram a efetuar uma intensa campanha de 
expulsão desses povos. Finalmente, coube, aos portugueses o domínio da 
maior parte da região.

4 Grifo nosso.
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O Estado de Rondônia5 tem sua história de colonização e povo-
amento inserido no contexto histórico da Amazônia, sendo motivados 
por fatores de ordem diversas, “prevalecendo sempre à busca contínua 
de riquezas minerais, vegetais e a consolidação de uma base própria, 
mercantilista, que garantisse lucro imediato às metrópoles”. (TEIXEI-
RA; FONSECA, 2001). Em termos gerais, a região é caracterizada como 
uma região multicultural, devido à diversidade sociocultural que apre-
senta e a grande influência populacional que sofreu durante todo seu 
processo de formação.

De acordo com alguns historiadores estima-se que os primeiros 
povos a entrarem nessa região foram de origem tapuia6 do litoral bra-
sileiro, mas precisamente de Belém do Pará, que vieram através do rio 
Madeira e rio Guaporé para a região do Arraial de Bom Jesus, onde atu-
almente é o município de Cuiabá, no Estado de Mato Grosso. Junto a eles 
seguiram os viajantes estrangeiros (portugueses e espanhóis), à procura 
de ouro e Drogas do Sertão.

Com a descoberta de lavras de ouro no Guaporé e em seus afluen-
tes, o interesse da Coroa Portuguesa em ocupar a região aumenta, con-
siderando, estrategicamente, a questão geográfica. (TEIXEIRA; AMA-
RAL 2009, p.115). Nessa época imperava no Brasil Colônia o regime de 
escravidão. Questões que contribuíram para que o Vale do Guaporé fosse 
refúgio de negros rebelados e dos demais negros cativos, que após serem 
abandonados7 à própria sorte por seus senhores, tornaram-se donos de 
seus destinos, juntando-se aos quilombos. (TEIXEIRA; PINTO, 2013). E 
assim, várias comunidades foram fixadas às margens do Guaporé.

Além da população negra, a sociedade do Vale do Guaporé/Ma-
moré foi composta por nordestinos, índios, mestiços, europeus e outros 
que sobreviveram durante o Primeiro Ciclo da Borracha como população 
extrativista contribuindo grandemente para a constituição do ecossis-
tema multicultural e plurilinguístico da região do Rio Ouro Preto, pois 
grande parte da população lá reside originaram do rio Guaporé/Mamoré 
e seus afluentes. Isso porque, no século XIX, em razão da exploração do 
látex, teve iniciou a crescer a colonização de neobrasileiros na região do 
Vale do Guaporé/Mamoré. Esse período ficou conhecido como o Primei-

5 O Estado de Rondônia localiza-se na porção oeste da Região norte do Brasil, com uma extensão territorial 
de 237.576.167 quilômetros quadrados. O Estado limita-se ao Nordeste e Norte com o Amazonas, Leste e Sudeste 
com o Mato Grosso, oeste faz fronteira com a Bolívia e noroeste com o Estado do Acre.

6 As populações tapuias seria a mistura de índio e colonos.

7 Com o esgotamento das minas auríferas da Bacia do Guaporé, a Coroa Portuguesa abandona a região, 
deixando aos negros a responsabilidade de proteger a região conquistada. (TEIXEIRA; AMARAL 2009, p. 115). 
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ro Ciclo da Borracha8. Conforme afirma Teixeira e Fonseca (2001), o po-
voamento e exploração, dos seringais da região, que hoje corresponde os 
municípios de Porto-Velho e Guajará-Mirim, iniciou-se com o I Ciclo da 
Borracha.  A região tornou-se um polo atrativo de migrantes para região 
em busca de trabalho na extração do látex. Contudo, a partir 1920, a bor-
racha brasileira sofreu grade desvalorização no mercado internacional, 
isso porque na Malásia houve um elevado crescimento da produção do 
látex. Assim, encerrou-se o Primeiro Ciclo da Extração da Borracha na 
Amazônia brasileira.

Com a 2ª Guerra Mundial, no século XX, e os mercados mundiais 
pela goma elástica (látex), foram determinantes para que o estado bra-
sileiro promovesse uma nova política de colonização na Amazônia en-
viando para as áreas extrativistas um grande número de migrantes nor-
destinos, denominados “Soldados da Borracha”, a fim de realizarem a 
exploração vegetal na região.

Além dos trabalhadores atraídos de várias partes do Brasil para os 
seringais, naquele período entraram em Rondônia milhares de pessoas 
de diferentes partes do Brasil e do Mundo para trabalhar na construção 
da ferrovia Madeira-Mamoré. Entre elas destacaram-se: bolivianos, in-
dianos, chineses, gregos, barbadianos, cubanos, espanhóis, norte-ame-
ricanos, libaneses, portugueses e migrantes nordestinos, contribuindo 
assim para a formação do perfil social que temos hoje no estado de Ron-
dônia, mas especificamente na RESEX Rio Ouro Preto.

Até o início do século XIX, a bacia do rio Ouro Preto era apenas 
uma indicação geográfica de seringais do Município de Guajará-Mirim. 
Naquele período a região era habitada por indígenas de várias etnias, so-
bretudo Pacaás Novos. Conta-se que, foi a partir da segunda metade do 
século XIX que a região cresceu demograficamente com as entradas de 
diferentes migrantes e imigrantes que vieram para Amazônia em busca 
de melhores condições vida.

Apesar de ainda não haver registros e dados históricos precisos so-
bre a data de ocupação da região que hoje pertence à RESEX rio Ouro 
Preto, acreditamos que ela tenha sido ocupada, em consonância a cons-
trução da Estrada de Ferro Madeira Mamoré, uma vez que há relatos, nas 
narrativas orais de atuais moradores locais que confirmam a presença de 
imigrantes trabalhadores da Estrada de Ferro, na região, naquele período.

8 O primeiro Ciclo da Borracha se deu quando o processo de vulcanização da borracha é descoberto por Charles 
Goodyear e Macintoch (1800-1960) em 1839. Período em que a borracha conquistou os mercados mundiais.
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2.2 Os primeiros habitantes do rio Ouro Preto

Conforme relatos dos moradores do rio Ouro Preto, os primeiros ha-
bitantes do rio Ouro Preto foram: indígenas, bolivianos, indianos, gregos, 
remanescente quilombolas, norte-americanos, sírios, libaneses e imigran-
tes nordestinos, denominados soldados da borracha, que em culminância, 
compartilharam culturas, saberes, crenças, vivencias, línguas entre outras 
peculiaridades, formando uma população tipicamente Amazônica.

Disposto ao longo das várzeas do rio Ouro Preto, esses grupos che-
gavam às áreas do rio Ouro Preto ou para abrir seringais ou para produ-
zirem borracha que seriam escoadas pela Ferrovia Madeira Mamoré. Os 
“soldados da borracha” trabalhavam com base no regime dos “patrões” 
de seringa e através do sistema de aviamento.

Conhecidos na época como “barriga gorda”, os patrões, eram respon-
sáveis pelo domínio das relações comerciais dos seringueiros e muitas vezes 
de suas vidas privadas. Sobre este aspecto Campos (2009, p. 52) afirma:

Embora legalmente os seringalistas não tivessem a titulação 
das “colocações” sob seu domínio, controlavam todo o uso 
e acesso aos recursos naturais nas áreas que estabeleciam 
como “seus” seringais, controlando também a entrada dos 
seringueiros, que eram por eles colocados, daí a origem do 
termo colocação para designar sítios que incluem estradas de 
seringa, mediante acordo de trabalho. (CAMPOS, 2009, p. 52)

Com relação à extração e venda do látex, o seringueiro só podia 
extrair o produto em sua colocação e só tinha permissão para vender seu 
produto (látex) no barracão do seringalista. A compra das mercadorias 
de que necessitava também neste barracão, por preços bem elevados em 
comparação com o comércio de Guajará-Mirim.

De acordo com Campos (2009), a ocorrência de conflitos envolven-
do indígenas e seringueiros eram frequentes até os anos sessenta. Co-
nhecidos como homens da mata, “os indígenas às vezes derrubavam as 
cuias de látex das seringueiras e penduravam-nas ao longo do caminho, 
ou ainda perfuravam-nas com flechas” e muitas vezes praticavam atos 
canibalescos com os seringueiros (CAMPOS, 2009).

Os conflitos envolvendo extrativistas e indígenas só diminuíram 
no período da Segunda Guerra Mundial. Esse período é marcado pelo o 
aumento do contingente migratório na região. A estimativa nesta época 
era que havia na área do rio Ouro Preto cerca 250 colocações algo em 
torno de seiscentas facas (seringueiro).
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Com a “queda da borracha” os seringueiros procuraram outros 
meios de sobrevivências. Alguns voltaram para sua terra natal, outros, 
em grande maioria, descendentes desses seringueiros, buscaram oportu-
nidade de trabalho na cidade, alguns, porém optaram em permanecer as 
margens do rio Ouro Preto e desenvolver a agricultura de subsistência e 
complementarmente a caça e a pesca.

Os ciclos de exploração, como o ciclo da borracha, marcaram a tra-
jetória do desenvolvimento regional, configurando uma economia sem 
perspectiva de estruturação de mercado interno e de uma sociedade. 
Diante desse cenário, foram criados pelo INCRA, no anos 1970 os pri-
meiros assentamentos dirigidos com o fim de colonização e de “reforma 
agrária”. Naquele período, observou-se o ciclo econômico expansionista 
da Amazônia, incentivado por uma série de medidas adotadas pelo Esta-
do, associado a empreendimentos privados, voltadas pra a capitalização 
econômica, com a implantação dos grandes projetos em setores estraté-
gicos de energia, mineração, agroindústria e agropecuária.

Os chamados projetos de colonização na região foram intensifica-
dos em decorrência da tensão criada com o processo de transformação 
capitalista ocorrido na agricultura e o crescimento da organização social 
no campo, especialmente no Centro-Sul do País (MICHELOTTI, 2001, 
apud DORIA; AZEVEDO RAMOS, 2007). “Esses projetos de desenvol-
vimento da Amazônia [...] impuseram enormes ônus sociais, culturais 
e ambientais, convertendo terras, floresta e rios em estradas, [...], des-
mantelando o que tornava a região singular.” (ARNT, 1994, apud DORIA; 
AZEVEDO RAMOS, 2007, p. 21).

Em 1985, foi lançado o Plano Nacional de Reforma Agrária, em que 
comparecia pela primeira vez a noção de reservas florestais para uso eco-
nômico comunitário e compartilhado, no que se convencionou à época 
batizar de “a reforma agrária dos seringueiros”, com o objetivo de legi-
timar a posse e reconhecer os direitos a terra àqueles que nela viviam e 
trabalhavam há muitos anos.

Em 1989, as Reservas Extrativistas foram legitimadas, através da 
Lei nº 98.897, de 30 de janeiro de 1990, tendo como executor o IBAMA. 
Esta lei tinha como objetivo proteger o espaço territorial de interesse 
social e ecológico, garantindo os meios de vida, sustentabilidade e con-
dições de reprodução física e cultural da população extrativista que tra-
dicionalmente habitava naquelas áreas.

De acordo com Campos (2009 p. 13): “O zoneamento econômico-
-ecológico de Rondônia, definiu a Zona IV (Guajará-Mirim e Nova Ma-
moré) como base para o assentamento e desenvolvimento do extrativismo 
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em Rondônia”. Essa divisão somada à vontade dos moradores daquelas 
áreas fez com que fosse definido, de forma cabal no arcabouço legal, o 
tão sonhado zoneamento agrário.

2.3 Características sociodemográficas da RESEX Rio Ouro Preto

A RESEX Rio Ouro Preto abrange uma área de 204.583 hectares e 
localiza-se no extremo Oeste do estado de Rondônia, nos municípios de 
Guajará-Mirim e Nova Mamoré. Limita-se ao Norte com a República da 
Bolívia, Terra Indígena Lage e Parque Estadual de Guajará-Mirim, ao Sul 
e oeste com a Reserva Biológica Estadual do Rio Ouro Preto e Reserva 
Extrativista Estadual do Pacaás Novos, e ao Leste com a Terra indígena 
Uru-eu-wau-wau. Sua história de colonização e povoamento está inse-
rida no contexto histórico de ocupação da Amazônia Brasileira, sendo 
marcada pelos ciclos da borracha, pelo ciclo da agricultura, ocorrida nos 
anos 70 e pela formação do estado de Rondônia.

A RESEX Rio Ouro Preto foi criada em 13 de março de 1990, sob o 
decreto nº. 99.166, em Guajará-mirim e Nova Mamoré, com o objetivo de 
assentar ribeirinhos, seringueiros, pescadores e seus moradores antigos, 
dando-lhes o direito de posse e utilização da terra com auto sustentabili-
dade e conservação dos recursos naturais renováveis.

A população da RESEX Rio Ouro Preto é composta, naturalmente, 
por pessoas caracterizadas como populações tradicionais. Esses sujeitos 
amazônicos estão intimamente ligados à preservação dos valores cultu-
rais, de tradições históricas sociais originárias de seu processo de for-
mação9, sem, contudo, deixar de aderir ao que é novo, ao que é moderno, 
estando, portanto, sempre em sintonia com as mudanças que ocorrem na 
região e com as que chegam até ela.

De acordo com o último diagnóstico socioeconômico realizado no 
ano de 2009 pelo ICMBio, a estimativa de populações tradicionais ribei-
rinho-extrativistas é de 642 habitantes e cerca de 175 famílias, distribu-
ída nas comunidades de: Nova Colônia, Ramal do Pompeu, Nossa Se-
nhora dos Seringueiros, Nova Esperança, Ramal dos Macacos, Floresta, 
Divino Espírito Santo, Três Josés, Ouro Negro, Petrópolis e Sepitiba. E 
ainda por populações não extrativistas que moram nas áreas de proposta 
de exclusão e práticas pecuaristas, sobretudo, não consideradas “benefi-
ciárias” não incluídas no índice número populacionais. (CAMPOS, 2009).

9 Conforme já foi mencionado, a população da RESEX é formada por diversas etnias: índios, negros, europeus 
e sertanistas formando uma população cabocla.
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Tratando-se da questão cultural, a RESEX Rio Ouro Preto tem um 
demonstrativo de vários fatores que influenciam o maior ou menor en-
volvimento dos moradores em atividades festivas, recreativas e políticas. 
Pode-se dizer que, além das atividades coletivas ou cooperativas relacio-
nadas às atividades produtivas e/ou de subsistência observadas na RE-
SEX Rio Ouro Preto, acontecem outras manifestações: festejos, encon-
tros religiosos, campeonato de futebol, reuniões políticas e familiares.

Nesse contexto, na RESEX Rio Ouro Preto, a cultura se distingue 
pelo modo de vida particular, pela identidade, pela história da formação 
das comunidades, pelos valores culturais de comunidades tradicionais ri-
beirinhas, cujas práticas e representações são propícias para a conserva-
ção do meio em que os sujeitos vivem. O perfil social observável nas comu-
nidades é formado por indígenas, agricultores, seringueiros e ribeirinhos.

As práticas extrativistas são ecologicamente sustentáveis e a explo-
ração dos recursos naturais é apontada como melhor forma de valoriza-
ção da região, garantindo o controle do acesso aos recursos naturais por 
seus usuários, assegurando assim o direito e reconhecimento regional.

2.4 Aspectos geográficos

Em relação aos aspectos naturais, a RESEX Rio Ouro Preto é rica 
em biodiversidade marcada pela presença de diferentes espécies vegetais 
e animais, planícies inundáveis de floresta de várzea, onde se multipli-
cam no verão dunas de areias muito finas e brancas. “O clima da área da 
RESEX é quente e úmido, com temperatura média anual de 25°C, média 
máxima de 32°C e média mínima de 21°C”. (CAMPOS, 2014). Notavel-
mente, é uma região de natureza exuberante, onde a “mata” evidencia 
características peculiares.

Vale destacar que o Rio Ouro Preto contribuiu, significativamente, 
no processo de colonização e desenvolvimento das antigas comunidades 
do Rio Ouro Preto e do Município de Guajará-Mirim. Suas rotas flu-
viais fortaleceram a economia das regiões, uma vez que, por elas, escoa-
vam o látex dos antigos seringais do Rio Ouro Preto para o município de 
Guajará-Mirim, antes da decadência da “borracha” na região nos últimos 
anos do século XIX. Além disso, essas rotas favoreceram e o crescimento 
demográfico da região uma vez que transitaram pela bacia do Rio Ouro 
Preto, diferentes etnias10.

10 Entre eles destacamos: indígenas, remanescentes quilombolas, gregos, barbadianos, turcos, sírios, libaneses, 
bolivianos, e nordestinos denominados “soldados da borracha”.
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3 Língua (gem), cultura e sociedade: as identidades 
sociolinguísticas em questão

Língua (gem), cultura e sociedade estão intimamente relacionadas, 
pois não é de hoje que essas instituições sociolinguísticas vêm sendo 
estudas pelos linguistas e por outros estudiosos das Ciências Humanas. 
Conforme Mussalim e Bentes (2008, p. 21), “[...] a história da humanidade 
é a história dos seres organizados em sociedades e detentores de um sis-
tema de comunicação oral, isto é, de uma língua”. A língua como meca-
nismo de comunicação social constitui uma rede de referências e valores 
culturais, passíveis de modificação à medida que surgem novas necessi-
dades de comunicação, e/ou por processos socioculturais e linguísticos.

Para Bagno (2007, p. 36): 

A língua é um processo, um fazer-se permanente e nunca 
concluído. A língua é uma atividade social, um trabalho co-
letivo, empreendido por todos os seus falantes, cada vez que 
ele se põe a interagir por meio da fala ou da escrita.

Nesse contexto, podemos afirmar que a língua ou linguagem é rele-
vante para a formação da cultura de nossa comunidade, em particular da 
RESEX Rio Ouro Preto, pois nas interações sociais, o falante apresentam 
peculiaridades linguísticas do contexto que está inserido.

Isto porque, segundo Bagno (2007, p.47) “[...] toda língua é um feixe 
de variedade. Cada variedade linguística tem suas características pró-
prias, que servem para diferenciá-la das outras variedades”. Cada varie-
dade é resultado das peculiaridades das experiências históricas do grupo 
que a fala. As relações entre língua, sociedade e cultura se manifestam, 
desta forma, no léxico, nas palavras e nos termos.

Como bem diz Aragão (2008) ao citar Lévi-Strauss:

A relação entre cultura e linguagem (incluindo a língua 
como modo de manifestação de linguagem) nem sempre é 
bem definida, podendo ser vista sob os seguintes aspectos: 
a) produto da cultura – isto é “uma língua, em uso na so-
ciedade, reflete a cultura geral da população”; b) parte da 
cultura – ou seja, “constitui um de seus elementos, dentre 
outros”; e c) condição da cultura – é por meio da linguagem 
que o indivíduo adquire a cultura de seus grupos.

Através da língua (gem) podemos destacar características identi-
tárias que denotam aspectos sociais, históricos, culturais e linguísticos 
de um determinado grupo social ou motivações de outros grupos a ele.  
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Rajagopalan (1998. p. 41) trata de como a identidade de um indivíduo se 
constrói na língua e através dela. Para o autor a identidade é o conjun-
to de características singulares, que identificam as pessoas atribuindo a 
elas a individualidade. “[...] a construção da identidade de um indivíduo 
na língua e através dela depende do fato de a própria língua em si ser 
uma atividade em evolução e vice-versa”. (RAJAGOPALAN, 1998. p. 41)

No mundo atual dito moderno a globalização proporciona mudan-
ças nas sociedades, onde as práticas sociais ditas tradicionais são cons-
tantemente examinas e reformuladas a luz de novas informações recebi-
das sobrea velhas práticas mudando seu caráter.

No caso da RESEX Rio Ouro Preto, as populações que as consti-
tuem são, naturalmente, pessoas caracterizadas como comunidades tra-
dicionais. Esses sujeitos amazônicos estão intimamente ligados à pre-
servação dos valores culturais, de tradições históricas sociais originárias 
de seu processo de formação11, sem, contudo, deixar de aderir ao que é 
novo, ao que é moderno, estando, portanto, sempre em sintonia com as 
mudanças que ocorrem na região e com as que chegam até ela.

Stuart Hall em A identidade cultural na pós-modernidade discute 
“como as identidades modernas estão sendo descentradas”, isto é, “des-
locadas ou fragmentadas nas sociedades contemporâneas”. Segundo o 
autor, as mudanças estruturais sob as práticas culturais e a noção do que 
é cultura estão transformando as sociedades modernas. O que implica na 
descentralização de indivíduos e na constituição de novas identidades 
nas sociedades contemporâneas.

Um tipo diferente de mudança estrutural está transfor-
mando as sociedades modernas no final do século XX. 
Isso está fragmentando as paisagens culturais de classe, 
gênero, sexualidade, etnia, raça e nacionalidade, que, no 
passado, nos tinham fornecido sólidas localizações como 
indivíduos sociais. Estas transformações estão também 
mudando nossas identidades pessoais, abalando a ideia 
que ternos de nós próprios como sujeitos integrados. Esta 
perda de um “sentido de si” estável é chamada, algumas 
vezes, de deslocamento ou descentralização do sujeito. 
(HALL, 2006. p. 06)

11 Conforme já foi mencionado, a população da RESEX é formada por diversas etnias: índios, negros,  europeus 
e sertanistas formando uma população cabocla.
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Nesse contexto, a identidade e a língua em particular não são vistas 
apenas como algo direcionado ao que é tradicional dentro de uma socie-
dade, mas como algo dinâmico que adere ao que é tradicional e moderno 
ao mesmo tempo.

O caráter da mudança de identidade na modernidade tardia revela 
que sociedades tradicionais estão em processos de transformações do 
tempo e do espaço. Neste ponto a identidade é vista como fragmentação 
ou resultado de pluralização de aspectos sociais, culturais, ideológicos 
e particulares do indivíduo, uma vez que diferentes fatores externos e 
internos a ele podem ser relacionados. Assim, temos identidade como 
representação de ideologias, raça, cor, gênero, cultura, classe social etc.

A ideia de que as identidades eram plenamente unificadas 
e coerentes e que agora se tornaram totalmente deslocadas 
é urna forma altamente simplista de contar a estória do su-
jeito moderno. [...] a época moderna fez surgir uma forma 
nova e decisiva de individualismo, no centro da qual erigiu-
-se uma nova concepção do sujeito individual e sua iden-
tidade. [...] As transformações associadas à modernidade 
libertaram o indivíduo de seus apoios estáveis nas tradições 
e nas estruturas.[...] a história moderna do sujeito individual 
reúne dois significados distintos: por um lado, o sujeito é 
“indivisível” — uma entidade que é unificada no seu próprio 
interior e não pode ser dividida além disso; por outro lado, 
é também uma entidade que é “singular, distintiva, única”. 
(HALL, 2006. p. 06)

Se destacarmos, que a linguagem é um dos principais elementos 
constituidores de identidade perceberemos que a língua ou linguagem é 
relevante para a formação da cultura de nossa comunidade, pois nas in-
terações sociais, o falante apresenta diversas peculiaridades do contexto 
em que vive.

Ainda sobre a identidade, Stuart Hall (2006) diz que:

A identidade é realmente algo formado, ao longo do tempo, 
através de processos inconscientes, e não algo inato, exis-
tente na consciência no momento do nascimento. Contu-
do, existe sempre algo “imaginário” ou fantasiado sobre sua 
unidade. Ela permanece sempre incompleta, está sempre 
“em processo”, sempre “sendo formada” e “transformada”. 
(HALL, 2006 p. 06)

É, portanto, no espaço social, através da língua que ela pode ser 
formada. Para Bagno (2007, p. 36): “A língua é um processo, um fazer-se 



317

Amazônias inscritas em letras e beiras

permanente e nunca concluído. A língua é uma atividade social, um tra-
balho coletivo, empreendido por todos os seus falantes, cada vez que ele 
se põe a interagir por meio da fala ou da escrita.” A língua como elemen-
to constituir de identidades também vai se construindo e reconstruin-
do à medida que há interação dos falantes na comunidade permitindo a 
cada dia a criação de novas identidades sociolinguísticas.

Cada enunciado é para o falante um ato de identidade. Assim sen-
do, as variações linguísticas exercem um papel importante na socieda-
de, pois correspondem ao legado da humanidade, expressando para cada 
época e espaço traços singulares em uma cultura plural.

Nesse contexto, pode-se afirmar que o léxico representa as mar-
cas identitárias dos falantes e os traços que indicam sua origem ge-
ográfica, status socioeconômico, graus de escolarização, idade, sexo, 
mercado de trabalho e redes sociais. Em relação a isso, Antunes (2007, 
p. 42) explica que:

[...] o léxico é mais do que uma lista de palavras à disposição 
dos falantes. É mais do que um repertorio de unidades. É 
um depositário dos recortes com que cada comunidade vê o 
mundo, as coisas que a cercam, o sentido de tudo [...] o léxico 
expressa magistralmente, a função da língua como elemento 
que confere às pessoas identidades: como indivíduo e como 
membro pertencente a um grupo. (ANTUNES, 2007 p. 42)

Portanto, como parte das populações amazônicas, os sujeitos ri-
beirinhos da RESEX Rio Ouro Preto estão propensos a variações lin-
guísticas lexicais condicionadas por fatores extralinguísticos de relevân-
cia histórica, cultural, política e social, marcadas, principalmente, pelos 
contatos dos moradores com outras comunidades linguísticas, permitin-
do a formação do ecossistema linguístico da comunidade em estudo.

4 As marcas identitárias culturais encontradas no léxico

Após o registro e análise dos dados das entrevistas, identificamos 
algumas marcas identitárias culturais - resultantes de deslocamentos, 
conflitos e contradições com determinada especificidade - presentes 
nas falas dos moradores da RESEX Rio Ouro Preto. Para exemplificar 
as ocorrências, apresentamos, abaixo, alguns fragmentos das entrevistas, 
enfatizando os sentidos atribuídos as marcas identificadas.
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a) Ancestralidade:

(68) “[...] meu pai era índio [...] eu não sei nem onde ele nas-
ceu, sei que ele veio dá [...] quando eu nasci ela já era bem 
civilizado [...].” (S57ML)
(69) “Eu vim cum meu pai [...] eu vim de lá cum meu pai nu 
tempo dos arigós. Meu pai era cearense.” (S59PP)

Pelo contexto, compreendemos que o informante do enunciado 
(68) faz referência à sua ancestralidade indígena e o informante do enun-
ciado (69) a ancestralidade nordestina. Eles as reconhecem por meio de 
antecedentes históricos. No processo de construção do sentido de per-
tencimento, tais grupos são considerados como diferentes da maioria da 
população da região onde vivem. Isso se expressa no uso de categorias 
classificatórias: “meu pai era índio”, e “Meu pai era cearense”. Conforme 
Hall (2005, p. 11): “Uma das formas pelas quais as identidades estabele-
cem suas reivindicações é por meio do apelo a antecedentes históricos”.

A região do Rio Ouro Preto é cercada de terras indígenas. Além, 
disso os índios, foram os primeiros habitantes a ocuparem a região. Des-
sa forma, contribuíram e ainda contribuem com o patrimônio cultural e 
linguístico que temos hoje na região.

Ao analisarmos as lexias arigós e cearense percebemos que a confi-
guração identitária parte de um conjunto mais amplo de ressignificação 
pelo processo histórico-social. Os arigós, embora sejam categorizados 
como todos aqueles que exercem “função intelectual, e sim tem direito 
a seu salário por exercer trabalho braçal, árduo, bruto, independente de 
inteligência”, é no contexto local, referenciados como aqueles protago-
nistas, originários das regiões nordeste do Brasil, em maioria do Ceará, 
que no período Áureo da extração da Borracha reconfiguram seus modos 
de vidas e constituíram novas identidades no interior da Amazônia.

b) Relação com a biodiversidade

As populações rurais-ribeirinhas do rio Ouro Preto têm uma re-
lação profunda com a natureza. Os seus modos de vidas estão ligados 
à dinâmica dos ciclos naturais. Possuem dessa forma, saberes sobre o 
ecossistema, a biodiversidade e os recursos naturais como um todo. O 
reconhecimento sobre o espaço natural em que vivem é “materializa-
do através de um conjunto de técnicas e sistema de uso e manejo dos 
recursos naturais, adaptados às condições do ambiente em que vivem”. 
(CRUZ, 2012). Vejamos um fragmento da fala de uns dos informantes 
onde esse aspecto é evidenciado:
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(69) “[...] Os animais realmente é único vivente que vive 
junto com a gente, e a gente, certo, a gente abate mais com 
cuidado, assim, pra (para) não acabar [...].” (S09DN)

Embora a floresta/mata e os animais sejam essenciais para a sobre-
vivência e econômica, a conservação é visível. Isto, porque, a biodiver-
sidade tem, para esses grupos, importância material (fonte de recurso e 
valor simbólico e afetivo) referência para a construção das identidades 
dessa comunidade.

c) Trabalhos e reciprocidade

Na pesquisa, foram apontados pelos entrevistados alguns itens 
lexicais característicos para identificação da racionalidade econômica-
-produtivo da região. Essas palavras fazem parte do uso da linguagem 
cotidiana dos informantes e são utilizadas em torno das atividades agro-
extrativistas, ribeirinhas e do meio ambiente em que vivem. Nos frag-
mentos a seguir, podemos evidenciar algumas dessas atividades:

(70) Minha atividade de vida é a seringa e roça, fazer farinha, 
levo pá (para) rua (cidade) vendo [...] essa é minha atividade, 
café também né, que eu tenho um cafezinho ali também que 
me ajuda, também, então é isso aí. (S09DN)

Como já mencionado, a floresta/mata é essencial para a sobrevi-
vência econômica e manutenção da identidade cultural da população tra-
dicional da RESEX. É nela que se encontram diferentes espécies vegetais 
com potencial de uso e alimentação.

A seringa, por exemplo, foi uma das primeiras atividades desen-
volvidas na região, sendo depois substituída por outras práticas produ-
tivas. “[...] logo que eu nasci meu pai já trabalha aqui numa colocação 
que nem existe mais, que era aqui em baixo [...] ela já morava aí e cortava 
seringa [...].” (S07AT).

A roça, nome localmente utilizado para denominar áreas de peque-
nas plantações de produtos agrícolas é hoje, como já especificado, uma 
das principais atividades desenvolvidas na região.

A diversidade de animais silvestre é grande na área da Reserva. 
Por conta disso, a pesca e a caça desempenha um papel significativo em 
termos de alimentação familiar. Contudo, o destino da produção dessa 
comunidade ribeirinha e prioritariamente o consumo próprio.
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Dentre as lexias que denotam as práticas produtivas de caça e pes-
ca destacam-se: Linhada, Flecha, Caniço, Zagaia, Espinhel, Fachear, Tar-
rafa, Agaiar, Varais-de-anzóis, Jogar zagaia, Zagaiar, Trambuco, Armadi-
lha, Batição, Alçapão, Caça acuada, Paca, Cutia, Queixada, Anta, Porcão, 
Javali, Tatu, Nambu, Jacu, Veado, Terra firme, Baixo, Minha área, Espera, 
Montar, Dormir no trepeiro.

As populações tradicionais ribeirinhas da RESEX Rio Ouro Preto 
mantêm inter-relações com outros grupos similares na região onde vi-
vem. Relações de natureza cooperativa e é mediante essa forma de inte-
ração que as constroem sua própria identidade.

d) Territorialidade:

A relação com o território é outra característica marcante do grupo 
cultural da RESEX Rio Ouro Preto. Foi possível identificar através do 
léxico, relações pertencimento e reconhecimento em relação a certos lu-
gares específicos. É o que podemos evidenciar nos fragmentos a seguir:

(71) “Rapais [...] já tive por esse meio de mundo: Guaporé, 
Mamoré [...] Eu morei no Poção oito anos, no Pacaás Nova [...] 
meus filho tudo pequeno”. 
(72) “Ah, já morei em um bocado de lugar. Só aqui dentro mo-
rei mais de [...] são três colocação que eu morei [...] lá o Ca-
jueiro é uma, outra lá no Estreito.”

Como bem afirma Cruz (2012, p. 596), as populações tradicionais 
“normalmente tem longa história de ocupação territorial sobre o espaço 
em que vivem”. Essas histórias, segundo o autor, são expressas numa re-
lação de ancestralidade, memórias e sentimentos de pertencimento em 
relação a certas áreas e lugares específicos. Sendo neste caso o território 
fonte de forte valor simbólico e afetivo. Dessa forma, lexias como Es-
treito, Poção, Pacaás Nova, bocado de lugar, aqui dentro, colocação, Cajueiro, 
Guaporé e Mamoré determinam a constituição dos modos de vida e das 
identidades da comunidade em questão.

e) Cultura Ribeirinha

No contexto da RESEX Rio Ouro Preto, a hidrografia é um dos ele-
mentos marcantes no desenvolvimento e na constituição da identidade e 
da cultura do homem ribeirinho. A relação de homem/rio proporciona a 
criação de uma cultura ímpar, constituída em torno da realidade local, dos 
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rios e dos animais, possibilitando, desta forma, que esses sujeitos amazô-
nicos se constituam como seres singulares, revelando suas formas de vida.

No contexto amazônico, a hidrografia é um dos elementos mar-
cantes no desenvolvimento e na constituição da identidade e da cultura 
do homem ribeirinho. Discutindo sobre esse tema, Amaral (2009 p. 133) 
afirma que: 

Os rios da Amazônia podem representar muito mais que um 
referencial geográfico, podem revelar um significado maior, 
de um rio personificado que constrói memórias, [...] que re-
passa ensinamento transmitido pela oralidade [...]”

 Essa transmissão da oralidade é o que constitui os sujeitos ama-
zônicos. Para Loureiro (2001, p.126), “O rio é tudo. Ele está intimamente 
ligado à cultura e à sua expressão simbólica”.

Essa representação singular permite que o homem ribeirinho ex-
presse, através da linguagem, suas crenças, ideologias, seus saberes e 
suas memórias contribuindo, assim, para a constituição do espaço em 
que vive. Sobre esse tema, Kozel (2009, apud Souza, 2004, p. 06) afirma 
que: “[...] a representação é uma forma de linguagem impregnada de sig-
nificados e valores sociais refletindo a realidade ou vivência social dos 
sujeitos”. Assim sendo, os sentidos, culturalmente construídos por inter-
médio das paisagens, das imagens, transformam-se em signos que evi-
denciam o cotidiano dos práticos12 ribeirinhos.

f) Identidade “Rurbana”

Destacam-se variantes linguísticas lexicais determinantes para 
constituição da identidade rural-urbana local, resultantes de um diferen-
cial linguístico influenciado sócio e culturalmente por fatores diversos. 
É possível encontrar através do léxico dessas populações extrativistas 
traços de ruralidade e de urbanização que possibilitam a identificação de 
elementos da realidade local que são determinantes para representar as-
pectos de sua constituição sócio-histórica. Conforme, Cruz (2012, p. 597) 
é mediante a interação de natureza cooperativa ou construtiva que as co-
munidades constroem, de maneira relacional, suas próprias identidades.

12 Termo utilizado por Souza (2004) para designar o sujeito, nascido ou não na área ribeirinha da Amazônia, 
que conhece, orienta, navega e pilota os barcos nas épocas das cheias e vazantes.
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5 Considerações Finais

Os resultados da pesquisa evidenciam que nas interações sociais, 
no contexto ribeirinho-extrativista, os sujeitos preservam marcas iden-
titárias linguísticas e culturais de uma sociedade com características 
rurais tipicamente amazônicas, mas que, são influenciadas socialmente 
e culturalmente pelas comunidades urbanas, permitindo que haja entre 
os falantes a oscilação entre o falar rural e o falar urbano. Observou-se 
que, no ato de interação comunicativa, as populações tradicionais da RE-
SEX Rio Ouro Preto transformam e adequam os sentidos das palavras de 
acordo com a realidade vivida e com seus objetivos comunicativos.

Os estudos sob literaturas especializadas: história regional e local, 
obras técnicas, que caracterizam e descrevem o ambiente da pesquisa; 
aspectos ambientais, socioeconômicos, culturais, institucionais, práticas 
produtivas, uso e manejo dos recursos naturais, proporcionaram a com-
preensão constitutiva das unidades lexicais, os quais foram de utilidade 
incontestável para o desempenho deste trabalho.
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A  P E R C E P Ç Ã O  D O S  J O V E N S
Larissa de Araújo Conti1

Renato Fernandes Caetano2

1 Introdução

O estudo se foca em três aspectos básicos: identidade, territoriali-
dade e cultura. Aspectos estes relacionados aos moradores de São Carlos, 
distrito de Porto Velho – RO, região do Baixo Madeira, mostrando a visão 
dos jovens moradores da comunidade, ou seja, suas percepções do am-
biente que os cercam, bem como as suas identidades como ribeirinhos. 

São Carlos se localiza na área rural do município de Porto Velho, 
no encontro das águas do Rio Jamari com um dos principais rios da ba-
cia amazônica: o Rio Madeira. O acesso se dá por via fluvial e terrestre, 
sendo um percurso de oitenta quilômetros por estrada de chão saindo do 
centro de Porto Velho. É uma das principais e maiores comunidades do 
Baixo Madeira, com aproximadamente 370 famílias e 1500 habitantes, 
classificada como Distrito pela prefeitura de Porto Velho e sua infraes-
trutura visa auxiliar e agregar outras comunidades de seu entorno.

1 Graduanda em Direito pela Faculdade Católica de Rondônia – FCR. Bolsista de Iniciação Científica da Fundação 
de Amparo à Pesquisa de Rondônia (FAPERO) e Faculdade Católica de Rondônia. E-mail: lariconti@hotmail.com 

2 Doutorando em Antropologia Social pelo Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu da Universidade Federal 
do Amazonas (PPGAS/UFAM), Mestre em Educação (UNIR) e Licenciado em Filosofia (CEUCLAR). Professor e 
Coordenador do Curso de Licenciatura em Filosofia da Faculdade Católica de Rondônia. Bolsista e apoio financeiro 
de custeio pela Fundação de Amparo à Pesquisa de Rondônia (FAPERO). E-mail: renatusfc@hotmail.com.
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Metodologicamente, a pesquisa se utiliza da História Oral, a qual 
objetiva fazer com que os grupos, que por algum motivo não tiveram 
voz em um processo histórico, se façam ouvir. Ela está ligada ao direito 
de participação social, política e econômica. 

A História Oral tem preocupação com as experiências, memórias, 
comunidades e identidades (multiplicidade de identidades). Tem uma 
preocupação social e sua necessidade é de dar sentido às experiências 
de pessoas vivas, mantendo a memória da comunidade. E nesse senti-
do, a ideia é fazer com que as vozes dos ribeirinhos de São Carlos não 
sejam caladas.

Buscamos a história do tempo presente, que é uma “história viva”. 
Essa história não deve ser só acadêmica, mas de conhecimento público, 
tendo em vista que uma das finalidades da História Oral é gerar políticas 
públicas, que possam beneficiar os grupos minoritários. Além de fazer 
com que eles tomem consciência de si, de sua importância no mundo.

Nesse caso, temos uma História Oral temática, que lida com a 
identidade do jovem ribeirinho e sua necessidade de manter-se em seu 
local de origem. Ou seja, explora-se o conceito de territorialidade, junto 
ao conceito de identidade e de cultura.

A territorialidade está ligada ao ser, que vive na comunidade e 
nela se faz presente como indivíduo, e a sua identidade se afirma a partir 
daí. A cultura se cria e se transforma com a participação desse indivíduo 
no grupo social.

Existe uma influência geográfica (territorialidade) nos fatores 
socioculturais, mas não um determinismo geográfico que torna es-
tagnada a fluidez cultural. Em um mesmo ambiente é possível haver 
o multiculturalismo.

A cultura, de modo geral, pode ser simplificada na ideia de que 
tudo que o homem produz é cultura, pois então, um barco e uma rede que 
o ribeirinho usa na pesca, são uma forma de cultura. Suas danças e tradi-
ções são cultura também. A cultura determina os nossos comportamen-
tos, nos influenciando em nossas ações cotidianas. Ela define o homem, 
que em contrapartida a define também, em um ciclo que não se rompe. 

A pesquisa também se utilizou de consultas bibliográficas e do-
cumentais, além de observação e entrevistas na comunidade ribeirinha 
de São Carlos.
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2 Elementos constitutivos do “ser ribeirinho”

O ribeirinho é alguém que vive na beira, na margem do rio. É aque-
le que entra em consonância com a natureza que o cerca, vivendo em 
simbiose com o seu entorno. Ser ribeirinho é mais do que um estilo de 
vida, é uma identidade. 

A cultura ribeirinha mostra-se dotada de grandes riquezas e parte 
fundamental do contexto histórico amazônico. Para que o ribeirinho seja 
quem é, ele precisa que sua territorialidade seja respeitada, portanto, 
identidade, cultura e territorialidade se interligam para consolidar o que 
é “ser ribeirinho”.

2.1 Identidade

A ideia de identidade está relacionada ao “pertencimento”. O indi-
víduo se sente como um importante integrante da estrutura social, pois 
faz parte da comunidade e nela se desenvolve como ser no mundo. Os 
ribeirinhos não são diferentes. Eles compreendem-se dentro de uma es-
fera social, são empáticos ao ambiente em que vivem, junto ao rio e junto 
à mata. Mas as sociedades modernas estão enfrentando grandes dificul-
dades em manter essas identidades. 

O indivíduo moderno está cheio de dúvidas, incertezas e tem difi-
culdade em lidar com suas experiências. As identidades individuais es-
tão esfaceladas e as identidades nacionais carecem de estabilização. Há 
a perda de um “sentido de si” com as mudanças que as sociedades vêm 
passando desde o fim do século XIX. Antes havia uma padronização, 
uma hierarquização maior e pouca mobilidade social, o que fazia com 
que o papel do indivíduo estivesse claro, tanto para ele mesmo quanto 
para a sociedade em que vivia.

Esse desenvolvimento espetacular do Capitalismo trouxe consigo 
significativas mudanças no seio das grandes e pequenas comunidades. 
Pois o modelo nos direciona a comportamentos típicos, estereótipos so-
cioeconômicos e culturais, impossibilitando que muitos indivíduos se 
entendam como seres que pertencem ao convívio social. O interior e o 
exterior do sujeito entram em conflito e geram disfunção na construção 
de sua identidade.

No mundo atual, a identidade é bastante mal compreendida pe-
los sujeitos sociais. O indivíduo está se desintegrando, tornando-se 
“composto não de uma única, mas de várias identidades, algumas vezes 
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contraditórias ou não resolvidas” (HALL, 2015). Até as identidades de 
gênero ganham destaque no cenário global, em um fenômeno de difícil 
compreensão, que mostra a dificuldade que os seres humanos têm de 
se relacionar consigo mesmos. E de entender as milhares de sensações 
que os rodeiam.

Na época moderna, os indivíduos se libertaram das velhas amar-
ras, de estruturas já ultrapassadas, estagnadas pela ideia de que o divino 
regia a vida de todas as pessoas. E nesse sentido, vários movimentos his-
tóricos contribuíram de forma significativa. A Reforma Protestante, que 
trouxe uma concepção religiosa menos ligada às instituições; o Renasci-
mento, movimento que pregava o antropocentrismo; e o Iluminismo, que 
mostrava que o ser humano é racional, único, e que busca o progresso. 
Surgindo assim a ideia de “indivíduo soberano”. 

Os garotos, ribeirinhos de São Carlos, há algumas décadas, ainda 
quando foi construída a Usina de Samuel (década de 1990), queriam se-
guir a profissão de seus pais, avôs e tios. Esses homens eram pescado-
res. Mas, de acordo com alguns relatos, depois da escassez de peixes se 
iniciar (dizem já ter começado com a construção da primeira usina), os 
garotos passaram a não mais desejar manter-se através da pesca. Ou seja, 
parte daquilo que os torna ribeirinhos, que compõe essa identidade, cada 
vez mais se esvai. Ser pescador torna-se uma forma de luta, de embate 
social. É o homem tentando manter a salvo o que o faz se sentir perten-
cente ao seu ambiente.

2.2 Territorialidade

O território é simbólico, um “espaço de referência para a constru-
ção de identidades” (HAESBAERT, 2016). Sem o território, as identidades 
parecem flutuar no ar, perdidas em si mesmas. Não é por mero capricho 
que tantos e tantos povos entraram, entram e entrarão – por certo – em 
conflitos envolvendo territórios. 

Atualmente, existem povos, como os curdos, que têm cultura de-
finida e identidade como povo, mas que não possuem território algum. 
E não veem esse fenômeno como algo benéfico. O ser humano quer 
criar raízes. Por isso, é sempre tão intensa a luta entre israelenses e 
palestinos, por exemplo. Nem sempre é sobre a terra em si, mas sobre 
o pertencimento, uma necessidade que o indivíduo, ao longo do tempo, 
adquiriu. Desde que os antigos povos nômades se fixaram, a maior parte 
da humanidade vive de forma sedentária. E de um conjunto de fatores, 
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que nos fazem entender-nos como seres no mundo, a territorialidade é 
um dos mais importantes.

Em entrevistas feitas com os ribeirinhos de São Carlos, fica bas-
tante claro esse conceito de pertença. Aqueles que estiveram em Porto 
Velho – não por vontade própria –, devido a cheia de 2014, disseram não 
se sentir à vontade na cidade. Não era lugar pra eles. Não eram livres. As 
janelas tinham grades, que pareciam prisões. Os jovens sentiam falta da 
liberdade que vivenciavam em São Carlos. Sentiam falta de ficar despre-
ocupadamente em frente à sua casa, conversando com os amigos, e de 
brincar na rua. Na cidade grande era tudo muito perigoso, disseram eles. 
A vontade era de voltar para aquele lugar seguro que chamavam de lar. 
Era em sua comunidade onde eles se sentiam felizes. Ser ribeirinho era 
o que eles eram.

Em entrevista com uma das moradoras da região de São Carlos, 
que no período da cheia histórica passou um tempo em Porto Velho, po-
de-se entender a dificuldade que é sair de seu território, seu lar. O que ela 
sentiu foi que vivia em “uma prisão livre”. Ela disse: “Lá (em Porto Velho) 
eu chorava todo dia, olhando para aquelas grades de ferro”.

A territorialização faz parte da identidade cultural, portanto, a des-
territorialização é um ônus moderno para os mais fracos nessa corrente 
social. O geógrafo Rogério Haesbaert, em seu livro O Mito da Desterri-
torialização, diz: 

O mito da desterritorialização é o mito dos que imaginam 
que o homem pode viver sem território, que a sociedade 
pode existir sem territorialidade, como se o movimento de 
destruição de territórios não fosse sempre, de algum modo, 
sua reconstrução em novas bases. (HAESBAERT, 2016, p. 16)

São poucos os povos que conseguem, de fato, manter sua identi-
dade sem um território. O movimento é sempre de uma busca de assen-
tamento. A tendência é que as tradições se percam ou que estes povos 
sejam aculturados, o que é uma pena, tendo em vista a riqueza cultural 
humana, que se esvai pouco a pouco por descuido e desprezo daqueles 
que se impõe social, econômica e culturalmente.

Com a globalização, as fronteiras se enfraquecem, as identidades 
perecem e as sociedades tradicionais são tragadas pelo modelo socioeco-
nômico vigente. Não basta mais serem só ribeirinhos, os jovens também 
querem ter as roupas da moda; os saltos altos para as meninas e os tênis 
de marcas famosas para os meninos. Apesar de sentirem a necessidade 
de manter seu território, as mudanças são inevitáveis.
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O Capitalismo vem desterritorializando os indivíduos há muito 
tempo. Temos como exemplo os “cercamentos” na Inglaterra Industrial, 
quando os camponeses foram expulsos de suas terras e obrigados a ir 
para as cidades em busca de trabalho. Eles eram camponeses, trabalha-
dores rurais, criadores de porcos, quando viviam no campo. Na cidade, 
eles são força de trabalho, operários, apenas números. Sua identidade 
antiga é substituída por uma nova. Esse é o fluxo que a sociedade segue: 
desterritorializar, aculturar, engolir o mais fraco. Transformar o ribei-
rinho, o camponês, em “homem da cidade”, pertencente ao grupo que 
consome e infla o mercado.

Como cita Haesbaert (2016), essa “necessidade territorial” se en-
contra em vários níveis, tanto biológico quanto social. Enquanto seres 
vivos, necessitamos de água e alimento, o que faz com que nos fixemos 
em territórios abundantes nesses recursos, se possível for. Por isso, na 
pré-história, os agrupamentos humanos eram nômades, devido a essas 
necessidades básicas, que nem sempre podiam ser atendidas em um mes-
mo território, o que os obrigava à migração. E quando puderam mantê-
-las sob “controle”, conseguiram se fixar em um mesmo lugar, nos dando 
a possibilidade de sermos sedentários e construir as sociedades como 
são hoje. Em contrapartida, somos seres sociais, e temos necessidade de 
manter nossas representações culturais e tradições vivas. Ou seja, novas 
preocupações foram criadas. O ser humano está cheio de inquietudes, 
que fazem parte da essência do indivíduo moderno.

2.3 Cultura

A cultura surgiu no momento em que o homem pôde se perceber 
como um ser no mundo. Esse processo se relaciona com o desenvolvi-
mento biológico dos seres humanos, que passaram a utilizar cada vez 
mais o cérebro como “ferramenta”. 

Os indivíduos têm uma participação limitada dentro de um con-
texto cultural, pois é impossível participar de todos os seus elementos. 
Apesar disso, a participação ativa dentro de uma comunidade pode ser 
verificada a partir de diversos pontos, como gênero, idade, profissão, cre-
do, etc. E de modo geral, quanto maior a identificação do indivíduo com 
o grupo social, maior a sua iniciativa comunitária.
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Em São Carlos, fica claro através da fala dos jovens e mesmo dos 
adultos (talvez ainda mais pronunciado nos idosos), a ideia de que sua 
comunidade faz parte do que eles são. Sua cultura ribeirinha é forte, 
eles comem o peixe que o rio “dá”, plantam a banana-da-terra, a maca-
xeira, a melancia.

Os produtos mais consumidos são o peixe, a farinha e a castanha, 
além da banana comprida branca, da melancia e do açaí. Há 17 mil pés 
de melancia de praia e cerca de 600 castanheiras. O açaí é vendido por R$ 
6,00, enquanto que em cada lata de castanha se consegue entre R$ 40,00 e 
80,00. Já a farinha rende entre R$ 150,00 e 200,00 (50 kg.). Além disso, há 
a pesca como forma de sustento da comunidade.

Em uma entrevista, junto a outros pesquisadores, relacionada ao 
programa governamental Bolsa Família, uma senhora teve uma fala bas-
tante interessante, quando disse que o dinheiro recebido (que em sua 
visão não era muito) servia apenas para comprar óleo. E que esse óleo era 
usado para fritar o peixe que eles consumiam costumeiramente.

Quando se fala da cultura da região, não é possível deixar de men-
cionar os festejos tradicionais, com o Festejos dos Santos. A maioria das 
pessoas que se reúnem para o festejo são “filhos” da comunidade ou pos-
suem parentes que lá vivem. É salutar ressaltar a importância do Festival, 
da história e cultura dos ribeirinhos, do legado às crianças, da identidade 
e das músicas que falam da vida e do cotidiano dos membros da comu-
nidade. Os jovens se identificam com os festejos, que os fazem se sentir 
verdadeiros membros do grupo social em que habitam. 

A cultura é, portanto, uma forma de adaptação. O homem se adap-
ta ao meio, aos diversos ambientes ecológicos existentes. “O homem foi 
capaz de romper as barreiras das diferenças ambientais e transformar 
toda a terra em seu habitat” (LARAIA, 2015).

3 A percepção dos moradores de São Carlos

De acordo com os moradores, principalmente os mais jovens, falta 
emprego na região, mas é um local seguro. O que compensa pelas difi-
culdades passadas, já que vivem com certa tranquilidade. Muitos jovens 
foram mandados para Porto Velho para estudar. Alguns foram fazer fa-
culdade e buscar novas oportunidades.

Alguns adolescentes ribeirinhos disseram que na escola, nas aulas 
de Geografia, os alunos aprendem sobre questões ligadas ao universo 
ribeirinho. Passam a ter um olhar mais profundo sobre a fauna e flora 
local, o que os ajuda a conservar a sua identidade.
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Devido a cheia histórica, esses adolescentes, ficaram oito meses em 
Porto Velho. Acharam melhor voltar para São Carlos, porque na cidade 
não era tranquilo de se viver. Questionaram sobre a construção da Nova 
São Carlos, que foi projetada, mas não saiu do papel. Também falaram 
sobre a saúde no distrito, citando que o médico que atende a comunidade 
é cubano e que há dificuldade em compreendê-lo. Apesar de sua saída do 
distrito ser iminente.

Os níveis educacionais não são considerados muito bons pelos 
adolescentes, apesar de normalmente não faltar professor na escola. As 
aulas de História ficaram suspensas por um período, pois a professora se 
encontrava doente e não havia professor substituto. 

Em relação à questão educacional, o que ocorre em São Carlos não 
é diferente da realidade das escolas públicas brasileiras. Não importa 
se elas estão no campo ou na cidade, as escolas carecem de estrutura. 
Falta professor, orientador, diretor, supervisor, livro escolar, material 
pedagógico, ar-condicionado, entre tantas outras coisas. E na fala dos 
adolescentes isso fica claro: Apesar de haver ar-condicionado nas salas, 
elas ainda são muito quentes. A Merenda Escolar está em falta. Isso não 
acontece sempre, normalmente tem.

Nas épocas em que não há falta de merenda, ela é considerada boa 
por uma parte dos jovens e razoável por outra. Uma das adolescentes 
disse sentir falta de salada, e também de gostar quando tem maçã nas 
refeições escolares.

Outra dificuldade do jovem é o estudo. Muitos se sentem compeli-
dos a vir para a “cidade grande”, pois não conseguem dar prosseguimen-
to aos estudos na sua comunidade. Alguns fazem os chamados cursos 
de ensino à distância. Mas infelizmente, o acesso à internet é bastante 
precário, o que dificulta esse processo de aprendizagem.

4 Considerações finais

As populações na Amazônia, que vivem, literalmente, às margens 
da sociedade, precisam ser ouvidas como elemento fundamental da edi-
ficação do ser cultural amazônico, sendo importante a empatia com o 
indivíduo que junto ao ambiente se torna único. Pode-se dizer que os 
recursos naturais e o ambiente estão intimamente relacionados, no sen-
tido de que deve haver um uso sustentável dos recursos disponíveis, e a 
territorialidade deve assegurar o trabalho conjunto da comunidade com 
a natureza. O território é simbólico, mas “o mito da desterritorialização 
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é o mito dos que imaginam que o homem pode viver sem território” 
(HAESBAERT, 2016).

A História Oral tem a tarefa de trazer à tona a força da história 
marginalizada desses ribeirinhos. Ela tem esse quê de história popu-
lar, é voltada para as massas, para a cultura e tradições populares. Mas 
ela não surgiu assim, ela surgiu como um elemento de elite, uma forma 
dessa história da elite não passar despercebida, e não surgiu com essa 
liberdade que podemos infringir a ela atualmente. Mas ela é a melhor 
saída moderna para dizer o que não foi dito, é o melhor jeito de fazer 
com que os leitores sintam catarse pela história desses ribeirinhos e que 
tenham respeito pela diferença cultural que transforma o nosso país em 
um lugar tão único.

Observa-se a falta de apoio e de políticas públicas para a melhoria 
das condições de permanência na comunidade de São Carlos. Condições 
que deverão ser mantidas, pelo menos até o presente estudo, de acordo 
com as entrevistas e recolhimentos de dados.

A construção da Nova São Carlos, projeto governamental divulga-
do e apresentado à comunidade e que gerou expectativas e polêmicas, é 
uma questão sensível. A maior parte dos ribeirinhos não concorda com 
a forma como a questão vem sendo conduzida, pois não há qualquer es-
clarecimento, no momento, sobre a situação da construção. Aliás, eles 
não concordam em viver do “lado de cá do rio”. Essa mudança de local da 
comunidade os iria descaracterizar.

É preciso salientar que o estudo ainda não se encontra completo, 
portanto, essa é uma visão que carece de completude. Sendo um estudo 
parcial dessa percepção da vida do jovem morador de São Carlos, pois 
há muito a ser estudado e compreendido. Não é um processo simples 
esse de apreender o que é ser um indivíduo que se identifica com a alcu-
nha de “ribeirinho”.
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20  O  B O I - B U M B Á  E M  P O R T O  V E L H O : 
D A  T R A D I Ç Ã O  H I S T Ó R I C A  À 

D R A M AT I Z A Ç Ã O  C O N T E M P O R Â N E A
Elcias Villar de Carvalho1

1 Introdução

O Boi-bumbá em Porto Velho é uma das mais ricas manifestações 
da cultura popular no norte do país. Sua origem em Porto Velho não está 
registrada, mas existe um convite no jornal mais antigo da cidade, O Alto 
Madeira, para a população prestigiar uma apresentação, realizada nos 
anos 1920, na comunidade de Santo Antônio. Desde então a brincadeira 
de boi cresceu em meio à população e surgiram várias agremiações e 
associações de Boi-bumbá. Na década de 1980, com o surgimento do Ar-
raial Flor do Maracujá, estas agremiações começaram a disputar o prê-
mio de melhor boi da cidade de Porto Velho.

Atualmente são verificadas mudanças no formato das apresenta-
ções. Para os que prezam o formato mais tradicional, isso representa 
uma descaracterização da brincadeira do boi. Mas, os que buscam a ino-
vação e contemporaneidade da brincadeira, veem tais mudanças como 
necessárias às novas tendências da cultura.

Nesse contexto o presente artigo apresenta o que levou os grupos 
de Boi Bumba de Porto Velho a promover mudanças no formato de apre-
sentação, como aconteceu e quais os resultados dessas mudanças. Tendo 
como base a análise sobre a cultura e seus significados e identidade so-
cial, o surgimento do Bumba meu Boi desde suas raízes europeias até a 
sua difusão pelo Brasil, suas variações, novos formatos de terminologia e 
sua inserção no norte do país.

1 Mestrando do Programa de Pós-Graduação em História e Estudos Culturais da Universidade Federal de 
Rondônia (UNIR) sob a orientação do Prof. Dr. Alexandre Pacheco.
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A metodologia utilizada foi à abordagem qualitativa, por meio de 
pesquisa bibliográfica, estruturada em Minayo (2007), utilizando livros e 
dissertações da internet que continham informações sobre o tema, a fim 
de melhor embasar os resultados. Atendendo este pressuposto tivemos 
como aporte, para a base da investigação Andrade (2002); Burke (2010); 
Cascudo (1993, 2012); Nascimento (1993) e Freyre (1998).

2 A cultura popular que veio da Europa

O indivíduo em sua sociedade, tem a cultura como elemento de sua 
identidade. Ele traz consigo toda uma herança que o faz se reconhecer no 
seu meio e manter viva a memória do seu povo e antepassados. Ele tam-
bém é transmissor desta cultura, e o faz de forma escrita ou através da 
transmissão oral, de onde surge a cultura popular (BURKE, 2010, p. 79).

A cultura é um mecanismo cumulativo que se torna passível de 
transformação, através da invenção ou introdução de novos conceitos, 
ideias e até mesmo junção de outras manifestações, quando passada de 
uma geração para outra.

Segundo Andrade (2002, p. 49) esse processo ocorre pela necessi-
dade da subsistência cultural, assim, em vez de se perder por completo, 
a manifestação se agrega e se completa a outra, criando formas híbridas 
que com o passar do tempo tornam-se tradicionais.

A primeira estrutura a configurar como cenário para a cultura po-
pular europeia foram as Festas. Eram nas festas de família, como casa-
mentos, batizados e outras, nas festas de comunidade, dos santos padro-
eiros e principalmente nas festas anuais como Páscoa, Natal, Ano Novo, 
Dia de Reis e Carnaval, que havia as mobilizações e grandes preparativos 
para seus acontecimentos.

E quando introduzimos como referência as festas, trazemos a re-
boque os rituais que consequentemente dão origem aos mitos. Com o 
passar do tempo os rituais deixaram de ser compreendidos, então foi ne-
cessário inventar mitos que os explicassem, é o exemplo de São João Ba-
tista, que tem como ritos acender e pular fogueiras que foram explicados 
pelo mito do nascimento de São João Batista, também ligado ao batismo 
de Jesus, conectando aos ritos da renovação e regeneração.

Um período festivo muito marcante na Europa da Idade Moderna 
é o Carnaval. A estação carnavalesca iniciava em janeiro, ou mesmo em 
finais de dezembro, período que compreende também o ciclo natalino, e 
tinha seu fim na Quaresma.
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Havia três temas principais no carnaval, que ao mesmo tempo eram 
reais e simbólicos: a comida, o sexo e a violência. A palavra carnaval deriva 
da palavra carne, pois era um período de consumo elevado de carne. Car-
ne tem relação também com carnal o que nos remete ao sexo e por fim a 
liberdade para atitudes de violência, pois no carnaval “tudo era permitido”.

Para Burke (2010, p. 144):

O Carnaval pode ser visto como uma peça imensa, em que as 
principais ruas e praças se convertiam em palcos, a cidade 
se tornava um teatro sem paredes, e os habitantes eram os 
atores e espectadores, que assistiam à cena dos seus balcões.

As figuras presentes nos contos populares da Idade Moderna são 
outro elemento que comporá a estrutura das manifestações populares no 
Brasil. São quatro os principais tipos de heróis que vão se perpetuar no 
processo de construção das histórias, lendas e mitos, nos mais diferentes 
países: o santo, o guerreiro, o governante e o fora da lei.

Segundo Burke (2010, p. 120) o culto aos santos era comum e ge-
neralizado desde o século XVI, mesmo em países que passaram pela Re-
forma Protestante, como São Jorge que continuou sendo padroeiro da 
Inglaterra e personagem principal nas peças de mascarados.

Santos como São João Batista e Santo Antônio, que tinham a po-
breza como filosofia em busca do sagrado, vão permanecer na cultura 
popular e serão referência futura tanto nas festas juninas quanto no 
Bumba meu Boi.

Os governantes têm a priori uma imagem de guerreiro conquis-
tador, aquele que se destaca por suas vitorias, triunfos e glorias e sua 
invencibilidade, como a figura de Alexandre o Grande. Ou possuem ca-
racterísticas de justo, sábio e misericordioso, um pai do seu povo, como 
referência temos o rei Salomão. E tem ainda os tiranos que tinha como 
referência os protótipos bíblicos como o Faraó ou Herodes.

Os fora da lei estavam relacionados à rebeldia. Era a expressão po-
pular contra as arbitrariedades dos governantes, assim temos em Robin 
Hood a figura máxima do bandido que rouba dos ricos e da aos pobres e 
luta contra a tirania do Rei, porém essa tirania era justificada no caso de 
um rei ter a referência de vitorioso e justo, pois eram seus subordinados 
que exerciam o poder de forma arbitraria. (BURKE, 2010, p. 124)

Tendo esses elementos como referência, identificamos suas exis-
tências na composição dos personagens do Bumba meu Boi. O santo 
como motivação da festa, homenagens e oferendas, pois o boi preferido 
é para pagar uma promessa. O amo, ou dono da fazenda tem todos os re-
quisitos do governante, aquele que conquistou as terras e construiu seu 
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“império”, o patrão bondoso e benevolente com seus criados ou escravos 
e o que pune, caso aconteça algum fato que fira as normas estabelecidas. 

O nosso herói fora da lei é o escravo, que mata o boi e corta sua lín-
gua para atender o desejo da mulher, contrariando as normas vigentes, 
confrontando o poder estabelecido e consequentemente sendo punido.

As origens do Bumba meu Boi relacionam-se com algumas tradi-
ções europeias do século XVII. A exemplo, temos o Boef grãs, que era um 
cortejo que percorria as ruas da capital francesa no período carnavalesco 
e parava na porta das pessoas importantes para homenageá-las. Era um 
boi de verdade, todo enfeitado com fitas e outros ornamentos.

Outras manifestações populares que migraram para a colônia bra-
sileira foram as Tourinhas Minhotas e Touros de Canastra, que eram 
festas portuguesas onde um rapaz se vestia numa armação de vime, co-
berta com pano e saía a perseguir os outros, por diversão.

Essas brincadeiras eram derivadas da Reisada portuguesa, cuja ori-
gem remonta à região de Minho, em Portugal e são identificadas como 
“minhota”. Trava-se de um auto, que é um tipo de representação teatral 
criada na Idade Media advinda dos “mistérios”, apresentado sobre um 
tablado de madeira que tinha como principal mote temas natalinos.

É possível que principalmente as Tourinhas de Minhota possam 
ter dado origem a brincadeira de Bumba meu Boi, considerando as for-
tes influências portuguesas durante a colonização das terras brasileiras 
através da atividade agropastoril que propiciou assim, um ambiente fa-
vorável para o afloramento de diversas manifestações populares.

3 As manifestações populares no Brasil

Os conceitos que constituíram a cultura popular na Idade Moder-
na foram trazidos ao Brasil por meio dos portugueses que para cá vieram 
e trouxeram suas manifestações e folguedos, músicas e danças, lendas 
e mitos. Tiveram identificação com uma sociedade agrária, que tinha 
como base a monocultura, com a produção e exportação de açúcar, ca-
racterísticas do início da colonização do Brasil.

A partir deste contexto de sociedade agrária, escravocrata e com 
uma política de povoamento das terras brasileiras, teremos uma mis-
cigenação das diferentes raças. No primeiro momento entre brancos 
e indígenas, depois, entre brancos e negras, indígenas e negros e mais 
tarde os mestiços entre si, constituindo por fim uma sociedade híbrida 
(FREYRE, 1998, p. 65).
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As manifestações populares no Brasil surgiram a partir do encon-
tro do europeu com o ameríndio e com a introdução, nas Américas, dos 
negros africanos. Esses encontros deram início a uma contribuição por 
semelhança ou por inclusão, nas manifestações oriundas de cada nação, 
povo e indivíduo.

Porém, devemos considerar que dos ameríndios não tivemos uma 
única cultura encontrada, pois no Brasil havia diversas nações com cul-
turas diferenciadas. Do branco europeu, a cultura veio atrelada a moti-
vações distintas no processo de colonização. O próprio português pode 
ser distinguido do nobre ao plebeu, do administrador ao degradado, do 
coronel ao jesuíta, com interesses políticos e econômicos diferencia-
dos. E por fim, dos diversos povos africanos, cujo encontro foi forçado, 
temos a resistência e a persistência de manter suas origens, principal-
mente religiosas.

Nesse contexto, as similaridades e sincretismos das lendas, rezas, 
mitos, canções, contos e outros elementos culturais produziram mani-
festações culturais singulares de tal forma que não são encontradas em 
nenhum outro lugar no mundo, apenas signos e elementos distantemen-
te originários.

Para Cascudo (2012, p. 13) as similaridades e sincretismos se de-
ram por duas fontes contínuas. Uma foi o processo oral que envolveu 
narrativas, cantos populares e tradicionais, danças cantadas e dançadas, 
cantigas de acalanto e outras diversas formas de manifestação popular. 
E a outra foram os livros literários trazidos de Portugal e Espanha que 
reproduziam histórias e contos originários dos séculos XIII ao XVI.

Em geral histórias medievais que envolviam a nobreza ou contos 
populares satíricos e versos que referenciavam guerras, política e outros 
assuntos recorrentes, bem como fábulas, histórias de amor e a poeti-
zação de trechos de romances que se tornaram famosos até nas classes 
mais populares.

Cascudo (2012, p. 14) assinala que durante o processo de identifica-
ção, de similaridades e de sincretismos a fonte escrita passa para o con-
texto oral ao ser transformada em cantos para a declamação em voz alta. 
Com o processo de transmissão da cultura popular as estruturas literárias 
foram absorvidas pela improvisação conforme as manifestações eram re-
alizadas, transmitidas e ritualizadas (ANDRADE, 2002; BURKE, 2010).

Assim, quando transmitidas, as canções, as histórias e outros ele-
mentos narrativos são atravessados por novos elementos constituídos 
não só nos encontros culturais, mas também pela inventiva dos orado-
res. Na tentativa do ineditismo procura-se a produção de algo original, 
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porém tudo já esta na memória coletiva, às vezes escondida por certo 
tempo, e é apenas resgatada.

Conforme Cascudo (2012, p. 25) as histórias mais populares não são 
aquelas criadas ou surgidas em uma comunidade específica e sim aque-
las trazidas de outros tempos, resgatadas da memória coletiva, passadas 
de geração em geração através da oralidade, da contação.

Durante o processo de formação das manifestações populares no 
Brasil, as histórias vão se transformando em canções. Vão se construindo 
e sendo enxertadas de elementos, não novos, mas reproduzidos e resgata-
dos da memória coletiva, estruturando novos enredos.

Os temas satíricos, encontrado principalmente no Bumba meu  
Boi, são posteriores a essa construção inicial da cultura oral no Brasil. 
Já faz parte do contexto de resistência ao poder tanto religioso quanto 
político, impostos no período colonial. É uma forma de rebelar-se con-
tra a opressão.

É da constituição do povo brasileiro o cantar e dançar. Essa prática é 
advinda tanto dos povos que para cá vieram quanto dos que aqui se encon-
travam. A simpatia e a alegria são expressas nos cantares e dançar e são 
formas de comunicação que ultrapassam os limites da própria língua. Por 
isso, a aceitação por parte dos jesuítas, da música, dança e instrumentos 
musicais indígenas festivos, em suas austeras práticas religiosas, como a 
procissão do senhor morto ou Corpus Cristi. Cascudo diz que:

Canto e dança são mantidos em seu caráter primitivo, inse-
parável e siamês. Portugueses, africanos e indígenas tive-
ram danças cantadas e coletivas. Danças sem espectadores. 
Sem assistência. Todos os presentes participavam, can-
tando, dançando, batendo palmas. Os músicos dançavam 
também. Só os velhos, os doentes, os inúteis, olham a festa.
(CASCUDO, 2012, p. 29)

As festas sazonais migraram junto com os portugueses, algumas 
mais especificamente com os jesuítas. As comemorações ao santo junino 
São João, trouxeram canções e cantigas tradicionais, bailados, cortejos 
visitadores que terminavam em banho na madrugada.

Para Cascudo (2012, p.35) essas pequenas estruturas que compu-
nham as manifestações populares eram junções de cultos desaparecidos, 
liturgias orgiásticas, homenagens ao sol, que resultaram em folia, comi-
da, bebida, cantos de amor, adivinhações e visões do futuro referentes a 
casamento, viagem e até sobre a morte.
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As danças populares brasileiras são sempre regidas de um canto e 
uma coreografia. Dos índios herdamos as danças em conjunto, em círculos 
que se deslocam para a direita ou para esquerda (CASCUDO, 2012, p. 40).

Diferente do sincretismo religioso presente no encontro do cato-
licismo com o candomblé, foi o elemento indígena que interviu nas ati-
vidades solenes da igreja católica. A aceitação da dança, da música e dos 
instrumentos musicais indígenas nas procissões resultaram em manifes-
tações populares religiosas até hoje ainda representadas.

O Bumba meu Boi nasceu dos ciclos das festas religiosas católicas, 
e é considerado um dos Reisados surgidos no Brasil colônia, que resistiu 
à institucionalização administrativa, as proibições policiais e ao desapa-
recimento comum aos reisados. Esta relação entre o catolicismo e as ma-
nifestações populares era tão forte que a apresentação do Bumba meu Boi 
era realizada dentro das igrejas ou das capelas destinadas aos santos.

Feito pelo povo e para o povo, o Bumba meu Boi foi agregador. Re-
cebeu de braços abertos os reisados que tinham a sina do esquecimento. 
Devido as suas características, Andrade (2002, p. 23) o definiu como uma 
“Dança Dramática”. Esse conceito foi criado para definir algumas mani-
festações populares brasileiras, que segundo ele originaram a partir do 
encontro das etnias que deram origem ao povo brasileiro.

Nenhuma das danças dramáticas se refere a fatos históricos nem 
a glorificação das tradições, não referenciam nem mesmo as tragédias 
da colonização. Assim, não temos uma origem profana das danças dra-
máticas, mas sim um fundo religioso cuja temática é ao mesmo tempo 
profana e religiosa. 

O misticismo religioso sobressai nas danças folclóricas de tal for-
ma que questões econômicas não influenciam na produção e existência 
das manifestações. Andrade diz:

A realidade econômica, fator prático, é insuficiente pra criar 
a manifestação artística que vai se tornar coletiva, porque as 
artes não aplicadas imediatamente são em si mesmas e pela 
função, misteriosas e inexplicáveis. (ANDRADE, 2002, p. 24)

Através dos anos, pequenas manifestações e elementos profanos 
vão agrupando às danças dramáticas, degradando aos poucos a religio-
sidade originária. Um desses elementos é o interesse pela comicidade 
resultante da inserção do teatro popular.

Personagens caricaturais de sacerdotes que simulam os sacramen-
tos religiosos ou são ridicularizados por personagens popularescos, em 
geral mascarados. A inversão de valores, “o mundo de cabeça para bai-
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xo”, que Burke (2010, p. 50) identifica na Europa da Idade Moderna, se vê 
representada e transmutada, para as danças dramáticas no Brasil como 
forma de libertação do poder dominante.

O que aconteceu ou acontece com as danças dramáticas aqui no 
Brasil é similar ao que sucedeu a outras manifestações artístico-culturais 
no mundo. O teatro grego nasceu das festas em homenagem ao Deus 
Dionísio, mas com o passar dos tempos elementos profanos foram sendo 
inseridos até que o religioso desaparecesse por completo. Temos ainda 
como outros exemplos o Teatro Japonês, o Teatro Indiano e os Mistérios 
Medievais (ANDRADE 2002).

E foi dos Mistérios Medievais que provavelmente surgiram as ba-
ses festivas e religiosas que provocaram o aparecimento da maioria das 
nossas Dança Dramáticas, das quais se destacaram as Farsas, estilo te-
atral que tem como estrutura a comicidade a partir da crítica, da sátira 
e da gozação. Sendo a Farsa o elemento profano que acompanhara as 
festividades religiosas, tornou-se natural sua existência nas Danças Dra-
máticas mais populares em detrimento da finalidade religiosa.

Para Andrade (2002, p. 33) as Danças Dramáticas incorporaram 
três elementos que se tornaram tradicionais e são encontrados nas mais 
diversas manifestações culturais brasileiras: o cortejo, que tem como 
característica específica a coreografia e as cantorias, e relaciona-se às 
tradições pagas e as procissões católicas adaptadas no período colonial 
brasileiro. O segundo elemento apontado por ele são os vilhancicos reli-
giosos, canções de origem natalina que deram origem aos reisados e pas-
toris. E por terceiro as brincadeiras de origem ibérica que celebram as 
lutas de cristãos e mouros, ainda muito presente no período carnavalesco 
e natalino, no interior da região central e na região sudeste do Brasil.

Esses elementos constituíram fundamentalmente as Danças Dra-
máticas, pois estão arrolados à mágica e à religião, fortalecendo as ideias 
de paganismo e cristandade relacionadas à morte e ressurreição.

As Danças Dramáticas são mais popularmente conhecidas como 
as Cheganças, os Reisados, os Ranchos e Ternos. O Bumba meu Boi é 
considerado como Reisado, e essa palavra deriva de Reis, que segundo 
Andrade (2002, p. 36) foi um termo transformado para o masculino, pois 
sua origem é da Reisada portuguesa.

Os primeiros animais a serem utilizados eram burros e bois que 
originaram de forma primitiva o Rancho da Burrinha e o Bumba meu 
Boi. Para Andrade (2002), a partir dessa tradição surgiram, sob influência 
cristã, outros Ranchos utilizando diferentes animais, como onça, veado, 
cavalo, além de seres folclóricos e mitológicos, como Caipora e Fênix, e 
objetos como coroa e navio.
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Nestes Ranchos há sempre uma personagem que entra em conflito 
com o elemento que dá nome ao Rancho, por exemplo, a onça e o caça-
dor. No enredo dos Ranchos e Reisados o conflito em geral resulta na 
morte do ser principal, que é seguida pela ressurreição.

4 Bumba meu Boi - Origens e referências no Brasil

O Bumba meu Boi é uma manifestação popular que está inserida 
em dois ciclos, onde ocorrem suas apresentações. No Nordeste, excluin-
do-se o Maranhão, ele surge no ciclo do Natal com exibições entre o mês 
de novembro e a noite de Reis, no dia seis de janeiro do ano subsequente. 
Já no Maranhão e na região Norte do país é tradicional no ciclo junino, 
iniciando suas atividades no período de maio até meados de agosto.

Morais Filho (2002) faz uma descrição do Bumba meu Boi dançado 
no Ceará e no Piauí. Destaca-se a informação apresentada pelo autor de 
que o Bumba meu Boi era uma manifestação tipicamente realizada por 
pessoas de condição socioeconômica humildes. Assim ele descreve:

O Bumba meu Boi é o divertimento da canzoada, da gente de 
pé rapado. (...) Este auto de caráter grotesco, em duas cenas, 
entremeado de chulas, de diálogos patuscos, e desempenha-
do por personagens extravagantes, é tudo quanto há de mais 
curioso no tempo de Natal. (MORAIS FILHO, 2002, p. 79)

Em sua narrativa apresenta apenas os personagens principais e 
tradicionais da brincadeira, tais como: o Boi, o Tio Mateus, a Tia Catari-
na, o Surjão, o Doutor, o Padre, o Vaqueiro e o Amo. Sendo que em locais 
como Bahia e Alagoas acrescentam o Rei e o Secretário de Sala, além de 
figuras que dançavam e faziam o coro. Elas trajavam capa e calção, em 
suas cabeças, coroa e capacetes prateados, e nas mãos, espadas de pau, 
que jogam entre si.

O Boi é descrito como uma estrutura oca, construído a partir de 
lâminas de madeira e coberto com um empanado de chita e tendo uma 
cabeça de forma triangular, com chifres, presa a um pescoço curto. Ma-
nipulada por uma pessoa que se encontra debaixo da estrutura.

O grupo movimenta-se em cortejo pela cidade tendo a frente o Tio 
Mateus, que aos gritos de “Eh! Boi! Eh! Airoso!”, chama a atenção das 
pessoas para a chegada da brincadeira. 

Como acontece em todas as Danças Dramáticas, o Bumba meu Boi 
se divide em duas partes. Inicialmente um cortejo puxado por cantigas 
tradicionais onde os personagens desenvolvem suas coreografias. As can-
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tigas misturam-se entre temas religiosos e pagãos. Sofrem modificações, 
adaptações e improvisações conforme o Mestre puxador dos cantos.

Duas partes são comuns no rito do cortejo: os cantos introdutórios 
relacionados a louvação e a saudação quando iniciam a manifestação, e 
após a apresentação, os cantos de despedida, que podem ser de insultos, 
de agradecimento ou simplesmente de fechamento da apresentação. 

O cortejo em geral tem um destino determinado, sendo possível 
a parada em lugares diversos, como de casa em casa ou pontos especí-
ficos da cidade ou localidade, conforme tradicionalmente se desenvol-
ve a manifestação.

Ao chegar ao local determinado ou ponto de parada, a Dança Dra-
mática realiza sua segunda parte, que segundo Andrade (2002, p. 57) ge-
ralmente é chamada de “Embaixada”. Este momento se caracteriza pela 
representação dramática, que no caso do Bumba meu Boi, trata-se do 
enredo a ser contado ou cantado. Dependendo da Dança Dramática, a 
Embaixada é realizada em uma arena fixa, em salas, tablados, pátios, ou 
simplesmente em frente a uma determinada casa ou igreja.

Personagens mascarados são comuns nas danças dramáticas. As 
máscaras são de cunho pagão, em geral feias e assustadoras, com o ob-
jetivo de afugentar os espíritos maus. Têm funções variadas nas brinca-
deiras, principalmente o de chamamento da população para acompanhar 
e assistir a manifestação. No Bumba meu Boi, os mascarados são perso-
nagens farsescos que trazem a comicidade à dramatização apresentada. 
Tem possível origem nos Mistérios, apresentações teatrais religiosas da 
Idade Média, onde figuras mascaradas representavam o elemento pagão 
ou o próprio diabo. Estão relacionados ao mágico e ao encantamento.

Outro personagem comum nas danças dramáticas é o Mestre. Este 
faz o papel de diretor ou organizador e puxador das cantigas. É ele quem 
relata o que está acontecendo durante a apresentação da dança e faz os 
solos das cantorias. Dono do apito, esta figura tem o poder de iniciar ou 
terminar as funções do bailado e da cantoria. No Bumba meu Boi é quem 
permite as ações e controla a entrada e saída dos personagens.

As características apresentadas por Mello de Moraes Filho (op. cit.) 
são as que mais se assemelham as encontradas na região norte do Brasil 
e que são apresentadas no ciclo junino. Com a migração, alguns perso-
nagens mudam seus nomes, mas não suas funções na brincadeira e tradi-
cionalmente são preservados.
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5 Bumba meu Boi vira Boi-bumbá

Em suas mais diversas nomenclaturas e formatos de manifestação, 
o Bumba meu Boi se transforma em Boi-bumbá na região norte do país, 
sendo em Manaus um dos primeiros registros, com data de 1859. Há uma 
descrição de um “cortejo pagão”, chamado de O Bumba de Manaus, fei-
ta por Avé-Lallemant, (1961), médico alemão que visitou a Amazônia na 
segunda metade do século XIX, - acontecido durante as festas em home-
nagem a São Pedro e São Paulo. 

Segundo Benchimol (2009) Em meados da segunda metade do sé-
culo XIX, a borracha amazônica tornou-se mote que levou a migração de 
nordestinos, chamados todos de “cearenses”, fugidos das secas e da fome 
do sertão. Estes chegando aos seringais foram levados cada um para uma 
localidade onde efetuavam o serviço. Trouxeram na bagagem sua cultura 
e dentro dela a brincadeira de boi.

Conforme presenciado por Wagley (1957, p.278), o enredo do Boi-
-bumbá mantém a estrutura do Bumba meu Boi. Obedece a uma estrutu-
ra básica, trazida do Bumba meu Boi. É a história de um casal de escravos 
ou empregados de uma fazenda. Catirina é a esposa grávida, que sente o 
desejo de comer a língua do boi premiado ou mais querido ou mais boni-
to do dono da fazenda.

Assim, Catirina pede ao seu marido, pai Francisco, que mate e corte 
a língua do referido boi. Ele, juntamente com seu compadre Cazumbá rea-
lizam o feito, mas são descobertos pelo dono do boi, são presos e recebem 
a determinação de que terão de ressuscitar o boi. A partir deste momento, 
adentram os outros três personagens, um médico, um padre e um pajé que 
tentam com seus artifícios reviver o boi, até que o mesmo ressuscita.

Interessante destacar que mesmo com a presença de um religioso 
inserido como um dos personagens, no caso o padre, é o pajé que ressus-
cita o boi, com seus poderes espirituais e rituais indígenas promovendo 
um enlace entre o sagrado e o profano, mesmo sob o jugo da fé cristã.

Entretanto, precisa-se definir o Boi da Amazônia como uma mani-
festação singular. Ele tem sim características do Boi nordestino, devido 
ao encontro cultural do caboclo com o seringueiro nordestino. Porém, 
essa manifestação já existia em cidades amazônicas antes da forte migra-
ção nordestina promovida pelo boom da seringa. É outro tipo de reisado 
com características típicas amazônicas e estrutura parecida com a do 
Bumba meu Boi, chamado de Cordões de Bichos. 

Bates (1944) relata que presenciou uma manifestação dos Cordões 
de Bichos em Ega no Estado do Amazonas em meados da festa a São 
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João, pelos fins de junho. Segundo o autor eram visíveis elementos indí-
genas e portugueses na manifestação apresentada.

Foram identificados os elementos mascarados que representavam 
figuras grotescas, pessoas e animais. Cita a representação do Caipora, 
figura mitológica semelhante ao Curupira, ambos defensores da floresta 
e presentes tanto no Bumba meu Boi quanto no Boi-Bumbá.

Os participantes se fantasiavam como touros, veados, magoarís, 
onças utilizando leves armações cobertas de velhos panos com o formato 
do objeto representado, estruturas semelhantes à confecção do boi.

Esse encontro de culturas provocou ao longo do tempo novas for-
mas de representação do Boi e devido a sua característica de aglutinar e 
misturar-se, um formato híbrido de Boi-bumbá vai surgir sob forte influ-
ência da cultura indígena.

Na Amazônia, a brincadeira do Boi vai adquirir o olhar do caboclo, 
que Ribeiro (1995) identifica como sendo o filho de branco com índio e 
que tem sua cultura identificada com o viver amazônico, que encantado 
com a natureza vai tornando-a encantada. É o que Loureiro (1995, p. 29) 
vai chamar de “sfumato”, conceito emprestado do italiano que representa 
a não existência de um limite entre o real e o imaginário - assim se fundem 
no espaço entre eles sem deixar claro onde um termina e o outro começa. 

Resulta no efeito estetizante e poetizador, apresentando uma visu-
alidade amazônica, que compõe um cenário, com todos os elementos da 
floresta e que torna o irreal uma manifestação da consciência e através 
do maravilhamento surge outra realidade (LOUREIRO, 1995).

Este mesmo processo é encontrado no relato de Avé Lallemant, 
onde identificamos o momento estético da brincadeira do boi com o tu-
xaua em uma dança compassada ao ritmo de batuque e um canto mo-
nótono, entoado pelos demais brincantes até o momento de morte do 
boi, quando adentra a figura do pajé, que tenta ressuscitá-lo, sem suces-
so dando por morto o animal. Porém, reiniciando na esquina seguinte, 
como se nada tivesse acontecido.

Assim, as ideias de mágico-religioso se definem como um momen-
to de fé, onde o sagrado torna-se a função principal da manifestação e o 
mágico estético é identificado apenas na beleza estética do visual pro-
porcionado pelo evento. 

Durante o desenrolar da manifestação vê-se o acontecimento da 
transformação do mágico estético para o mágico religioso que dispo-
nibiliza o deslumbramento. É o conceito de reconversão simbólica que 
Loureiro (1995, p. 169) define como sendo o momento em que o mágico 
estético deixa de ser o fator dominante dando lugar ao mágico religioso 
ou ao contrário, do religioso ao estético.
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O principal elemento que representa esse fator mágico religioso é 
o Pajé, personagem que também migrou com os nordestinos, mas tinha 
apenas um papel de curandeiro, algo menor. No Boi amazônico ele ad-
quire status de grande poder, não se apresenta apenas como um simples 
índio, mas aquele que reúne as forças da floresta, mediador da vida e da 
morte. É aqui que a cultura cabocla, de forte presença indígena, se torna 
dominante e introduz os seus personagens e suas lendas. 

Através da força da floresta surgem os outros personagens mito-
lógicos que agregam a brincadeira do boi, vindo para festa: o curupira, 
a cobra grande, e outros que representam não só imaginário amazônico 
como sua essência. É o momento onde os personagens são a própria per-
sonificação do caboclo.

A manifestação preserva ainda os personagens tradicionais do 
Bumba meu Boi, como o amo, os doutores, os índios, o padre, os vaquei-
ros, os rapazes, a Catirina, a Mãe Maria, o Pai Francisco, o Cazumbá e os 
personagens com características animais: o Boi e a Burrinha. 

Entretanto, há uma inserção de elementos amazônicos na brinca-
deira, tanto de personagens como: o curupira, a cobra grande, o boto, o 
mapinguari, o caboclo, o seringueiro, o pescador, o bicho folharal, quan-
to na própria melodia e composição das toadas. 

A brincadeira adquire tons carnavalescos, promovendo uma iden-
tificação mais popular, assim surgem os personagens da Rainha da Batu-
cada, a Cunhã-Poranga, a Rainha do Folclore e a Sinhazinha da Fazenda. 

Apesar de alguns personagens tradicionalmente persistirem em 
seu formato original, o domínio da cultura cabocla na manifestação é 
visível não só na força dos personagens indígenas como na presença das 
lendas amazônicas.

6 O Boi chega a Porto Velho

Ao analisarmos a Cultura em Porto Velho, identificamos um com-
plexo emaranhado de culturas em constantes encontros e conflitos. A 
cidade está localizada na fronteira da cultura cabocla, pois é a entrada 
da Amazônia meridional, e sofre o avanço da cultura caipira advinda do 
centro-sul do estado de Rondônia e constantemente bombardeada pela 
cultura midiática e modista. 

Este processo se deve ao ir e vir de migrantes que ora se assentam 
por estas paragens, ora passam como chuva no verão amazônico. Terra 
de todos, destemidos pioneiros que avançam sobre a floresta e conflitam 
essas culturas pertencentes a um arcabouço de manifestações.
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Em Porto Velho o Boi-bumbá teve seu primeiro registro documen-
tal no inicio do Século XX. Segundo Nascimento (1993), esse registro foi 
feito pelo Jornal Alto Madeira que informava sobre o Boi-bumbá que se 
apresentou na Vila de Santo Antônio, chamado Sete Estrelas, em 1920, 
fazendo parte das comemorações relativas a São Pedro. A manifestação 
veio com os nordestinos que migraram no primeiro ciclo da borracha e 
no período da construção da Estrada de Ferro Madeira Mamoré.

Outros Bois são criados e nas décadas de 1940 e 1950, tendo suas 
apresentações em arraiais realizados em praças. Já na década de 1960 a 
brincadeira cresce nos bairros de Porto Velho e a manifestação acon-
tecia nos terreiros, envolvendo a comunidade e se transformando em 
atividade de lazer. Até então o boi preservava suas tradições advindas 
do Boi do nordeste.

A brincadeira de Boi tinha apoio financeiro de comerciantes, se-
ringalistas, políticos e religiosos. Eles percorriam as ruas, se dirigiam à 
residência da principal autoridade e apresentavam-se. Nas ruas aconte-
ciam também os duelos dos grupos, mas as disputas iam além das apre-
sentações e terminavam em confusões, brigas e até em morte.

Com a ditadura militar iniciada em 1964, as brincadeiras de boi fo-
ram controladas, não por perseguição a brincadeira, mas para o controle 
da ordem publica. Os Bois ficaram restritos aos seus currais, sediados 
cada um no bairro de origem. (NASCIMENTO, 1993, p. 11)

Esse contexto vai se estender até a década de 80 quando, segundo 
Santos (2015, p. 53) foi criada a 1ª Mostra de Quadrilhas e Bois-Bumbás, 
em 1981, realizados pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura – 
SEMEC. Dois anos depois devido ao sucesso é criado o Arraial Flor do 
Maracujá que se torna o local onde os bois bumbas e quadrilhas juninas 
fariam suas apresentações. Porém esse processo de revivamento da cul-
tura popular em Porto Velho, não foi marcado somente pelo retorno da 
brincadeira do Boi-Bumbá, mas sim por suas novas adaptações regionais 
que resultaram na criação de uma dança, música e ritmo particular, além 
do surgimento de personagens característicos e singulares.

Um elemento marcante desse período é o aprisionamento da brin-
cadeira em um curral, local onde o Boi se apresenta. Esse fator vai con-
tribuir com as novas definições e regras de apresentação que serão deter-
minantes no formato do Boi.

É o enquadramento da brincadeira de Boi em um regulamento 
que fará surgir não só personagens, como figuras não representativas do 
Auto do boi, mas que são avaliadas na competição.
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Os Bois que surgiram nos bairros da cidade de Porto Velho tra-
ziam influências dos bois realizados no Amazonas e no Maranhão, isso 
foi ocasionado pelo fato de serem destes estados a origem dos principais 
organizadores da brincadeira.

Nas entrevistas feitas por Nascimento (1993), é possível reconstruir 
como o boi era brincado até o inicio dos anos 1990. O Boi iniciava com 
o seu batismo, feito por um brincante vestido de padre. Até o seu apa-
recimento físico, o boi era representado sob um pano, pois o que seria 
utilizado durante as apresentações ainda estava sendo construído. 

Esse primeiro momento tinha suas indumentárias especificas que 
constituíam o ritual do batizado. Nascimento faz a seguinte narrativa:

Na hora marcada, todos, já vestidos caracteristicamente, são 
arrumados para participar do batizado. Barreira de Índios de 
um lado, rapazes e vaqueiros do outro. Nesse meio tempo, 
os mascarados aproveitam pra divertir os presentes. O dono 
do boi convida os padrinhos, o padre, o amo e o contra-amo 
pra se aproximarem do centro onde se encontra o boi. Os 
padrinhos recebem uma vela e o padre dá início à cerimônia 
pronunciando as palavras: “Eu te batizo (nome do boi) em 
nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo” e joga água na 
cabeça do boi, outros ironizam, rezam o Pai Nosso, dizem 
piadas e ao final o boi é batizado. A partir de então, o amo 
tira as toadas, o miolo entra embaixo do boi e todos dançam 
e se divertem com as peripécias do Pai Francisco, Cazumbá, 
Catirina e Mãe Maria. (NASCIMENTO, 1993, p. 16)

Essa narrativa apresenta uma dramatização assemelhada com as 
narrativas de Ita, onde os personagens característicos do Boi até então 
ainda se relacionam com o público, e figuras como o padre ainda pos-
suem importância na dramatização.

O Boi-bumbá em Porto Velho sofreu profundas interferências do 
Boi realizado em Parintins, processo acontecido em meados da década 
de 1990. Hoje é uma dramatização dançada que não segue mais o roteiro 
da história de um empregado com sua esposa grávida, mas sim a esteti-
zação dos elementos avaliados, conforme o regulamento da competição 
dos festivais de Boi-bumbá. 

O Boi, até então personagem principal, ainda é mantido, porém 
sendo apenas mais um elemento em julgamento, com igual importân-
cia em relação aos demais. Personagens como Pai Francisco, Catirina e 
Cazumbá estão presentes durante a apresentação, porém não pontuam e 
nem possuem destaque.
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Limita-se a apresentação individual de mulheres representando per-
sonagens indígenas estilizados: a Rainha da Batucada, a Cunhã-Poranga, 
a Rainha do Folclore, a Porta Estandarte, com músicas específicas para 
suas performances e indicadas no regulamento para análise dos jurados e 
consequente pontuação. O seminudismo é a atração da brincadeira. 

Excetuam-se dois personagens: a Sinhazinha da Fazenda, filha do 
amo e o Pajé, única figura masculina, ambos também possuidores de mú-
sicas especificas e submetidos à avaliação e pontuação.

O enredo é escolhido a cada ano, com temáticas diferenciadas, re-
presentativas da cultura amazônica, promovendo uma ritualização es-
tética do Boi-Bumbá. Esse mesmo processo aconteceu com as escolas 
de Samba do Rio de Janeiro, quando Joãozinho Trinta inicia uma nova 
forma de desfile e de temáticas, não convencionais.

Essa “carnavalização” do festejo encontra alguns conflitos entre os 
brincantes que tentam preservar a tradição do Boi-bumbá e aqueles que 
acreditam na contemporaneidade da brincadeira com suas inovações 
tecnológicas. O que se observa então é o completo abandono do Auto do 
Boi em prol do cumprimento e pontuação do regulamento.

Para os tradicionalistas, o auto do Boi-Bumba deixou de ser po-
pular, não tem mais o seu enredo original e os personagens estão soltos 
e perdidos em meio ao novo contexto de dramatização. O boi, que é 
o personagem principal se tornou quase que um elemento figurativo 
surgindo em estruturas mecânicas, dando se mais valor aos novos per-
sonagens criados.

Este novo formato do boi, para os inovadores, vem atender a ne-
cessidade de proximidade do público, uma nova identificação contem-
porânea, de forma a ser mais atrativo, em busca de uma sustentabilida-
de cultural e preservação desta dança dramática enquanto manifestação 
cultural do povo brasileiro.

Toda transformação sofrida pelo Boi-bumbá de Porto Velho foi 
um processo comum a ele mesmo, pois vem congregando festas, perso-
nagens, manifestações oriundas desde a Idade Moderna, mas que aqui 
foram atualizadas e recriadas. Passou por reinvenções, adaptações re-
gionais, modificações e atualizações desde que chegou ao Brasil. Não se-
ria diferente, portanto, hoje sofrer alterações, até mesmo no seu enredo, 
para se manter vivo nesta nova sociedade.
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7 Considerações finais

Para os tradicionalistas o auto do Boi-bumbá deixou de ser popular, 
não tem mais o seu enredo original e os personagens estão soltos e perdi-
dos em meio ao novo contexto de dramatização. O boi, que é o persona-
gem principal se tornou quase que um elemento figurativo surgindo em 
estruturas mecânicas, dando se mais valor aos novos personagens criados.

A brincadeira do boi sofreu transformações em busca de uma dra-
matização mais espetacular, ainda preserva os elementos constitutivos 
tradicionais, porém eles são reconstruídos e reinventados.

Foi um processo comum a ele mesmo, pois vem congregando fes-
tas, personagens, manifestações desde a Idade Moderna. Passou por 
reinvenções, adaptações regionais, modificações e atualizações desde 
que chegou ao Brasil, indicando o caráter dinâmico da cultura. Desse 
modo, as alterações contemporâneas podem ser lidas como estratégias 
para manter essa cultura viva nesta nova sociedade.

Este novo formato do boi, para os inovadores, vem atender à neces-
sidade de proximidade com o público, uma nova identificação contem-
porânea, de forma a ser mais atrativo, em busca de uma sustentabilidade 
cultural e preservação desta Dança Dramática enquanto manifestação 
cultural do povo brasileiro.
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 O  R E A L  F O R T E  P R Í N C I P E  D A  B E I R A

Kleyton Coelho Castro1

Poliane Carvalho Castro2

1 Introdução

O trabalho discutirá sobre um tema relevante para o Estado de 
Rondônia, pois pretende-se trabalhar a questão da História e Geografia 
Regional em específico sobre o Real Forte Príncipe da Beira. Trabalho 
esse que poderá ser utilizado como forma de incentivo para pesquisa-
dores continuarem a escrever sobre história regional e com isso agregar 
conhecimento e conteúdo didático para as próximas gerações. Conforme 
Emmanoel Gomes:

O estudo sobre nossa história e geografia, tradicionalmente 
chamado de ‘conhecimentos regionais’, tem se tornado cada 
vez mais importante para o futuro dos que pretendem assu-
mir uma cadeira universitária ou para os que lutam para en-
trar no mercado de trabalho através de concurso público. É 
fundamental também para os que querem construir uma re-
lação cultural harmônica com a região. (GOMES, 2012, p. 11)

A ideologia de um conteúdo histórico mais aplicável aos estu-
dantes com pertinência para uma conduta que seja benéfica e influente 
na sociedade é necessária na atual conjuntura educacional. Emmanoel 
Gomes acrescenta “quanto mais buscamos conhecimentos sobre nossa 
terra, construímos uma vida mais integrada aos seus padrões sociais e 
culturais.” (GOMES, 2012, p. 11).

1 Especialista em História da Amazônia, com ênfase em História de Rondônia. Mestrando em História e Estudos 
Culturais, pela Fundação Universidade Federal de Rondônia – UNIR. Graduado em História e Ciências Sociais.

2 Bacharel em Administração pela União Centro Rondoniense de Ensino Superior – UNICENTRO, Pós-
graduada em Metodologia e Didática do Ensino Superior pela Faculdade de Ouro Preto do Oeste – UNEOURO.
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A história regional e local teve influência de uma nova concep-
ção metodológica com o nome de Nova História que surgiu na França 
em 1929. Uma diversificação no conceito de fonte historiográfica surgiu 
com essa nova abordagem historiográfica, bem como uma dinamização 
no objeto de estudo conforme Ana Maria Carvalho de Oliveira:

A nova história, em suas diversas expressões, contribui 
para renovação e ampliação do conhecimento histórico e 
dos olhares da história, na medida em que foram diver-
sificados os objetos, os problemas e as fontes. A História 
Regional constitui uma das possibilidades de investigação 
e de interpretação histórica. (...) Através da História Regio-
nal busca-se aflorar o específico, o próprio, o particular. 
(OLIVEIRA, 2003, p. 15)

Dentro de uma conjuntura historiográfica, nota-se a importância 
da análise da História Regional e Local, pois esse ato de investigar apro-
xima o historiador de seu objeto de estudo. O assunto deve ser construti-
vo e ter uma estrutura teórica mais consistente. Afinal, a proximidade do 
objeto segundo Rafael Samuel “dá ao pesquisador uma idéia mais ime-
diata do passado” (SAMUEL, 1990, p. 220). A História e Geografia Regio-
nal proporcionam um aprofundamento da pesquisa do tempo presente 
quando se leva em conta as experiências de vidas dos ribeirinhos.

O Real Forte Príncipe da Beira é um tema importante e recor-
rente, pois é comum encontrar questões sobre o tema em concursos e 
vestibulares da região. Torna-se ainda mais interessante devido o local 
do monumento, a margem do Rio Guaporé, próximo a instalação de um 
contingente do Exército do 17º Brigada de Infantaria de Selva, um im-
portante local de passagem do Marechal Candido Mariano da Silva Ron-
don, o mesmo visualizou a Fortaleza abandonada, solicitou uma grande 
reforma na época e após a reforma instalou o contingente no intuito de 
preservar este patrimônio brasileiro.

Este trabalho tem por objetivo analisar uma das maiores fortalezas 
edificadas pela engenharia militar portuguesa no Brasil colonial, fruto da 
política pombalina de limites com a coroa espanhola na América do Sul, 
definida pelos tratados firmados entre as duas coroas entre 1750 e 1777.
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2 História regional: o Real Forte Príncipe da Beira

A História regional é carente de historiografia e existe uma difi-
culdade considerável para se encontrar bibliografia sobre a região Ama-
zônica Sul-Ocidental. A História de Rondônia é muito requisitado em 
concursos da região, infelizmente só é pouco conhecida em seus deta-
lhes, falta incentivo para valorizar o patrimônio histórico rondoniense. 
A priori percebe-se a dificuldade com material didático concernente ao 
assunto. Concernente à perenidade de material sobre a História de Ron-
dônia Emmanoel Gomes diz, “Escrever é lutar, é combate contínuo, é 
instaurar a guerrilha do saber. Muito precisa ainda ser dito, ser escrito, 
ser combatido. A busca do registro da história total é a maior das utopias 
humanas” (GOMES, 2012, p. 9).

É fundamental ressaltar a importância dos rondonienses enten-
derem sua história, história de seu estado, para que amanhã se tenha 
um cidadão que valorize as suas origens e seu patrimônio histórico, pois 
parte da população desconhece os monumentos históricos e sítios arque-
ológicos. Nota-se uma dificuldade na elaboração dos projetos de ensino 
de história em parte pelo próprio Estado que não organiza de maneira 
eficiente e prioriza o ensino de história regional nas escolas públicas do 
Estado Rondoniense. Em relação as políticas públicas, principalmente a 
educação, o Estado de Rondônia é considerado um rebotalho no assun-
to, poucas mudanças de fato foram feitas. Os projetos para o ensino da 
História regional são pouco eficazes e insuficientes nas escolas públicas.

O Real Forte Príncipe da Beira está localizado a margem do Rio 
Guaporé, no município de Costa Marques, interior do Estado de Ron-
dônia. Considerado uma das maiores obras da engenharia portuguesa 
segundo Emmanoel Gomes:

A construção do Real Forte Príncipe da Beira é resultado 
de uma política expansionista portuguesa que pretendeu 
de forma contundente e irreversível o direito e posse sobre 
as terras guaporeanas também pretendidas pela Espanha  
(GOMES, 2012, p. 56).

Seu nome teve origem a uma homenagem ao Príncipe herdeiro da 
coroa portuguesa, D. José de Bragança, que tinha o título de Príncipe da 
Beira. Esse título ele manteve até o falecimento de sua mãe, Maria I de 
Portugal, quando então veio a se chamar por Príncipe do Brasil. O seu 
nome completo era D. José Francisco Xavier de Paula Domingos Antonio 
Agostinho Anastácio Inácio.
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O motivo pelo qual se ergueu a fortaleza foi devido a preocupação 
da coroa portuguesa em demarcar território, pois a coroa espanhola ten-
tava adentrar na região vindo pelo oeste. Os portugueses com o objetivo 
de exploração de ouro na região estabeleceram a capitania do Mato Gros-
so com o primeiro governador D. Antônio Rolim de Moura. Mas a pre-
ocupação em construir um Forte para proteger as fronteiras foi de Luiz 
Albuquerque de Melo Pereira e Cáceres. Segundo Emmanoel Gomes:

A construção do forte foi fundamental para garantir as in-
tenções portuguesas na região; fazia parte de um amplo pla-
no de consolidação da política portuguesa no extremo oes-
te da colônia. A medida possuía o objetivo de acabar com 
qualquer intenção espanhola de invadir, ocupar ou disputar 
as terras e as riquezas presentes na margem direita do rio 
Guaporé. (GOMES, 2012, p.55)

Seguindo a linha de raciocínio de Emmanoel Gomes, Francisco 
Matias acrescenta:

O Vale do Guaporé, em razão de sua localização estratégica 
e abundante riqueza mineral e vegetal, passou a ser consi-
derado ‘a chave para os sertões do Brasil’. Por este motivo, 
Portugal ordenou a construção de fortificações militares, 
objetivando controlar a fiscalizar o rio Paraguai e as duas 
principais vias de comunicação tributárias, os rios Guaporé 
e Jauru, em razão do contrabando de ouro e de droga do 
sertão e das constantes incursões de militares e jesuítas es-
panhóis, apesar estar vigorando o Tratado de El Pardo, assi-
nado em 1761. (MATIAS, 2010, p. 58)

Em 19 de Abril de 1775 se inicia a construção. E sob o comando 
da obra foi designado o engenheiro Domingo Sambocetti, justamente 
no local onde escolhera Luiz Albuquerque de Melo Pereira e Cáceres. 
Segundo Ricardo Fontana:

Uma dimensão de 970 metros de perímetros, com quatro 
baluartes, cada um equipado para receber quatro canhões, 
muralhas de 10 metros de altura, 16 residências para abrigar 
os militares que compunham sua guarda e um fosso inter-
no que serviria de cisterna para abastecer sua população. 
(FONTONA, 2005, p. 53)
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Em complemento as informações de Ricardo Fontana, Maria do 
Carmo Andrade menciona:

O forte foi assentado sobre a Serra dos Parecis, paralelo 
ao rio Guaporé. O grandioso projeto de Sambocetti previa 
uma fortificação em plano quadrangular, amuralhado em 
pedra de cantaria com majestoso portão na frente norte e 
com baluartes nos ângulos consagrados à Nossa Senhora 
da Conceição, Santa Bárbara, Santo Antonio de Pádua e 
São José Avelino, seguindo as normas da arquitetura mili-
tar da época, inspirado no sistema elaborado por Vauban, 
arquiteto militar francês (1633-1707). Sobre o terrapleno, 
há quatorze grandes edifícios de pedra lavada ou pedra 
canga e argamassa, que abrigavam os quartéis da guarni-
ção, hospital, capela, armazéns, casa do governador, cister-
na, paiol subterrâneo. A porta principal tinha uma ponte 
levadiça sobre fosso seco e era protegida por revelim (uni-
dade de medida para superfícies agrárias que corresponde 
a 100 m2). (ANDRADE, 2015)

Em 20 de junho de 1776, os alicerces do Forte receberam a pedra 
fundamental registrada em ata, teve participação na solenidade o capi-
tão-general D. Luis de Albuquerque Mello Pereira e Cáceres. Nesse mes-
mo ano falece o rei D. José I, esse fato altera profundamente a política 
de Portugal no Brasil-Colônia, com a ascensão de D. Maria I ao trono 
português e da exoneração do Marques de Pombal, substituído por D. 
Martinho de Melo e Castro, “inaugurava-se, desta forma, um novo ciclo 
político que ficaria conhecido por ‘Viradeira’”. (MATIAS, 2010, p. 58). 
Esse título se deu conforme Gleiton Luiz de Lima:

As manobras políticas de D. Maria I, devolvendo parte do 
poder e benefícios aos nobres, ao clero, aos ingleses e gru-
pos ligados às importações inglesas, graças às ações contrá-
rias às medidas do Marquês de Pombal. (LIMA, 2014, p. 70)

Através das orientações do novo primeiro-ministro D. Martinho 
de Melo e Castro em 1778 e a governo de D. Maria I determinou-se a ex-
tinção da Companhia Geral de Comércio do Maranhão e Grão-Pará co-
nhecida como a Empresa de Pombal. Tal atitude da Rainha junto ao seu 
ministro teve consequências drásticas à economia aos vales do Guaporé 
e Madeira, a ausência de abastecimento de viveres e de suprimento, com 
isso o aumento desequilibrado das mercadorias, inclusive a mão de obra 
de negros africanos, isso prejudicou o sistema de produção de ouro e dro-
gas do sertão e o povoamento da região. Os garimpeiros e comerciantes 
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estavam visivelmente prejudicados, pois essa atitude gerou com o passar 
dos anos a fuga dos negros aos quilombos instalados na região, como se 
isso não bastasse muitos iam para a margem esquerda do rio Guaporé, 
onde a Espanha oferecia garantias de liberdade e sobrevivência.

Em 1780, o engenheiro italiano a serviço de Portugal Domingos 
Sambucetti não resistiu aos decorrentes ataques da malária durante a 
construção. Em 1781, sob a égide do Tratado de Santo Ildefonso de 1777 
houve uma expedição comandada pelo astrônomo luso-brasileiro Fran-
cisco Jose de Lacerda e Almeida, a serviço da coroa portuguesa para que 
demarcasse os limites naquela região entre Portugal e Espanha. Ao pas-
sar em Barcelos, capital da Capitania de São José do Rio Negro, esta ex-
pedição recebeu o ingresso do capitão do Corpo de Engenheiros Ricardo 
Franco de Almeida Serra, oficial encarregado em demarcar os limites 
da coroa portuguesa e espanhola na região da Capitania de Cuiabá e 
Mato Grosso, contudo com a morte do engenheiro Sambucetti e com a 
influência de D. Luís de Albuquerque Mello Pereira e Cárceres, a Coroa 
portuguesa incumbiu de gerenciar a conclusão das obras do Real Forte 
Príncipe da Beira. O Forte teve sua obra concluída em 1783, sendo seu 
primeiro comandante o Capitão de Dragões José de Mello da Silva e Vi-
lhena. Segundo Francisco Matias:

Quando foi inaugurado, o Real Forte do Príncipe da Beira 
não tinha mais importância militar em razão dos acordos 
diplomáticos firmados entre Portugal e Espanha, com ên-
fase ao Tratado de Santo Idelfonso, de 1777, que celebrou a 
paz entre os dois reinos e definiu seus limites territoriais na 
América do Sul. Outro fator que tornou o Forte obsoleto do 
ponto de vista militar está relacionado ao declínio acentua-
do do Ciclo do Ouro no Vale do Guaporé, e ao êxodo popu-
lacional decorrente, característico da atividade garimpeira 
.(MATIAS, 2010, p. 59)

O Forte nunca foi usado em combate. Daí em diante até ao Brasil 
república em 1889 temos uma lacuna sobre a história do Forte. A forta-
leza por motivos de condições próprias no âmbito político e econômico, 
não chegou a ser um forte de combate e/ou de vigilância, pelo qual foi o 
intuito maior de sua construção. O Forte passou a ser usado como pos-
to fiscal e presídio para onde a capitania e depois a província de Mato 
Grosso encaminhavam prisioneiros políticos, condenados ao desterro, 
e criminosos reincidentes, inclusive após a proclamação da República. 
Não se encontra registros sobre essa época em Rondônia, com o pas-
sar dos anos o governo brasileiro desinteressou-se completamente por 
sua manutenção, e pela região de um modo geral, contribuindo para o 
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agravamento do quadro de abandono a que foi relegado. Para Manoel 
Rodrigues Ferreira, “o que o homem tinha a saquear, a destruir no forte, 
já o fez, depois disso, a natureza encarregou-se de continuar a obra de 
destruição.” (FERREIRA, 1986, p. 246).

Por volta de 1796, com ascensão ao cargo de governador da capi-
tania de Cuiabá e Mato Grosso o capitão-general D. Caetano Pinto de 
Miranda Montenegro, marquês da Praia Grande, transfere-se a capital 
dessa capitania que funcionava em Vila Bela da Santíssima Trindade do 
Mato Grosso para cidade de Cuiabá, em razão do declínio do Ciclo do 
Ouro, do êxodo urbano e rural das elites dominantes e das doenças rei-
nantes. Essa transferência culminou com o fim da economia aurífera no 
vale do Guaporé. A cidade de Vila Bela era um importante intercâmbio 
para com os vales do Guaporé, Mamoré e Madeira. A cidade de Vila Bela 
entrou num processo de retração socioeconômico. Durante 44 anos que 
funcionou como capital da capitania, 1752 a 1796, gerou importantes re-
sultados geopolíticos e econômicos, impulsionado pelo Ciclo do Ouro 
que serviram para consolidar a posse efetiva de Portugal sobre os vales.

No ano de 1913, dia 06 de julho, o Forte visitado pelo Almirante José 
Carlos de Carvalho e outras autoridades que lavraram a ata de sua visita, 
o monumento histórico ficaria sob a responsabilidade do Estado do Mato 
Grosso até a segunda ordem do Governo Federal, peças e objetos encon-
trados no Forte foram enviados ao Museu Nacional do Rio de Janeiro.

Com a visita do Marechal Rondon em 1914 foi realizado uma res-
tauração, mas apenas em 1930 foi consolidada a presença do exército no 
local. Já em 1937 foi enviado pelo exército para a localidade o contingen-
te: o 7º Pelotão de Fronteira. Em 1950, o Forte foi tombado pelo Instituto 
do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IPHAN.

3 Considerações finais

A atual Base Nacional Curricular e a conjuntura escolar do Estado 
de Rondônia oferecem uma formação inadequada e insuficiente sobre 
a História Regional aos seus alunos que concluem o Ensino Médio na 
escola pública e muitas vezes não conseguem ingressar na Universidade 
e/ou concursos públicos por desconhecimento da História e Geografia 
regional. A falta de planejamento e infraestrutura inadequada da escola 
pública tornam a história regional um complemento da história nacional 
no ambiente escolar. Os projetos públicos são muito bem elaborados no 
papel, porém na prática a realidade é outra, desvalorizam a história re-
gional. O conteúdo pragmático da escola pública geralmente chega com 
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realidade diferente da realidade em que a escola se apresenta, já não bas-
tasse um conteúdo sem foco regional, a falta de docentes capacitados 
para lecionar o conteúdo é latente. O que se observa é que dificilmente os 
profissionais conseguem criar mecanismo para agregar a história regio-
nal e local na grade curricular oferecida pelo governo estadual e federal. 
A escola pública deveria ter a competência e a habilidade de associar 
o conteúdo da Base Nacional Curricular com conteúdos regionais, isso 
seria positivo se de fato acontecesse na prática.

Percebe-se a falta de identidade como alicerce, pois a maioria dos 
rondonienses não conhecem sua história, não sabem suas origens e ge-
ografia local, logo não entendem sua identidade. A disciplina história 
nasceu de uma necessidade de os brasileiros entenderem suas origens e 
saber sobre o mundo em que vivem. Por isso, há uma demanda latente 
nas escolas do Estado de Rondônia, de que a história regional e local não 
é um mero conteúdo de um livro didático e sim uma construção de uma 
identidade local, no qual saber as origens, a história do tempo presente 
e que todos têm o direito de conhecer a sua história como cidadão ron-
doniense. Partindo desse pressuposto compreende-se que existe uma de-
manda latente em lecionar aos alunos do ensino médio sobre a História 
e Geografia do Estado de Rondônia de forma valorativa.

A história do maior monumento da engenharia portuguesa em 
Rondônia no Vale do Guaporé é esquecida pelo Estado e pouco pesqui-
sada pelos intelectuais. É um monumento abandonado há anos pelo Es-
tado, pouco conhecido pelos alunos e pelos rondonienses. A desvaloriza-
ção do Forte Príncipe da Beira por parte dos intelectuais rondonienses e 
do Estado pode ser explicado em parte devido ao desinteresse público em 
preservar e incentivar o turismo do patrimônio histórico rondoniense.
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E N S I N O D A  C U L T U R A  D E C O L O N I A L ? 1

Evânia Lima de Barros2

Gilcimar Costa Barbosa3

1 Introdução

Este trabalho pretende discutir a utilização de espaços não for-
mais como ambiente possível e complementar para as salas de ensino/
aprendizado, entendendo que os locais que possuem a salvaguarda de 
patrimônio são grandes aliados para a promoção da reflexão e pesquisa. 
Oferecem grande potencial para funcionarem como extensões das salas 
de aulas, trabalhando como um complemento de espaços não formais em 
educação e no fortalecimento da identidade cultural dos indivíduos. Para 
tal, foi selecionado um espaço que pode ser caracterizado como lugar de 
Memória, denominado CESIR - Centro de Estudos em Saúde do Índio 
de Rondônia, ou como é mais conhecido pelos funcionários da Univer-
sidade Federal de Rondônia, como Casa do Índio, localizado na UNIR/
Campus - BR 364 - Km 9,5 - CEP 76801-059 - Porto Velho (RO).

A sociomuseologia por meio da educação museal e também da didá-
tica, constitui-se como um campo da prática pedagógica possível de utili-
zação em locais de Salvaguarda do Patrimônio Cultural. Da mesma forma 
se utiliza da aplicação do olhar decolonial, na perspectivada existência de 

1 Proposta apresentada do II congresso Métodos Fronteiriços: imaginários, natureza e memória, no 
eixo temático: Reflexões a partir do Patrimônio Cultural de Povos e Comunidades Tradicionais: resistências 
territorializadas em contextos de(s)coloniais.

2 Mestranda do Programa de pós-graduação em História e Estudos Culturais da Universidade Federal de 
Rondônia - UNIR.

3 Aluno Especial do Programa de pós-graduação em Letras: Linguagens e Identidades, da Universidade Federal 
do Acre – UFAC.
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um espaço que possui o acervo constituído por meio de uma exposição do 
ritual de Criação do Mundo, o Mapimaí, do grupo étnico Paíter Suruí.

Após uma mostra realizada no Museu do Índio no estado do Rio 
de Janeiro, o acervo ficou sob a tutela do CESIR - Centro de Estudos 
em Saúde do Índio de Rondônia. Sabendo que desde que ocorreu a ex-
posição essa coleção sofreu poucas investigações, o foco de interesse 
foi direcionado à necessidade de transformação do espaço em local de 
aprendizagem e extensão dentro da própria universidade, isso em vir-
tude do seu potencial para a aprendizagem e educação em ambientes 
denominados de ‘não formais’.

A pesquisa qualifica-se pelo método hermenêutico e metodologia 
qualitativa, por dar visibilidade às opiniões e fatos relacionados aos su-
jeitos envolvidos diretamente no estudo, além de tratar de um universo 
amplo como do ensino/aprendizagem, com diversas possibilidades que 
conduzem o educando a buscar novas concepções de mundo e novas vi-
vências. Desta maneira, o material da pesquisa foi direcionado para o 
levantamento bibliográfico e um estudo de caso, relacionando o CESIR a 
um espaço de complementação do aprendizado.

No primeiro tópico, discute-se a ideia do que são os ambientes 
formal, informal e não-formal em educação, levando em consideração 
o papel dos museus nesse processo. Em seguida, levanta-se a possibi-
lidade do CESIR vir a se tornar um ambiente não formal em educação, 
discutindo também, o que pode vir a ser um lugar que detém um acervo 
tão importante para a identidade de um grupo étnico. Por fim, a cargo 
das considerações finais, apresentamos alguns obstáculos para o cum-
primento da ideia aqui proposta, e as possibilidades de parcerias como 
alternativas a torná-la exequível.

2 Lugar não formal de aprendizado

Mas afinal de contas, o que pretendemos dizer quando falamos de 
lugar de aprendizado não formal? Refere-se a espaços que são utiliza-
dos para promover o conhecimento e o aprendizado como um recurso 
pedagógico a mais, extra sala de aula. Muitas vezes esses lugares vêm 
para suprir as carências encontradas na instituição de ensino, e/ou para 
aproximar o estudante à determinada cultura, que inicialmente não são 
acessíveis in loco, como à cultura material e imaterial de grupos étnicos, 
que tem sua especificidade veiculada com a formação social brasileira, 
mas que não tem sua história contada nos livros didáticos. Citando como 
exemplo, obras de artes de diversos artistas que ilustram esses livros.
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Segundo os autores Biaconi e Caruso (2005), a forma educacional 
pode ser classificada em até três formas: educação formal, educação não-
-formal e educação informal.

A educação formal pode ser resumida como aquela que está 
presente no ensino escolar institucionalizado, cronologica-
mente gradual e hierarquicamente estruturado, e a infor-
mal como aquela a qual qualquer pessoa adquire e acumula 
conhecimentos, através de experiência diária em casa, no 
trabalho e no lazer. A educação não formal, porém define-
-se como qualquer tentativa educacional organizada e sis-
temática que normalmente, se realiza fora dos quadros do 
sistema formal de ensino. (BIACONI; CARUSO, 2005, p. 20)

De modo geral, a educação escolar ou formal está estritamente li-
gada ao espaço escolar e as atividades que são desenvolvidas nas insti-
tuições de ensino e pesquisa. A educação informal ocorre por meio das 
interações sociais, com a forma que se percebe o mundo, advinda das 
experiências e vivências que se tem no decorrer da vida, também adqui-
ridas nas relações familiares e nos processos naturais e espontâneos dos 
indivíduos. Já a educação não-formal, são as práticas educativas estrutu-
radas que ocorrem fora dos espaços escolares, onde o ensino/aprendiza-
gem é realizado de modo menos sistemático, contudo seguindo práticas 
pedagógicas que repercutam efeitos no educando. 

Perpassando por autores no âmbito da educação universitária, 
Masseto (2003) aborda que, sala de aula é todo ambiente onde há inte-
ração/aprendizagem entre professor e aluno e vice-versa. Partindo desse 
conceito, tem-se explicito que todo ambiente onde se tenha esse inter-
câmbio de informações é valido para a formação acadêmica, denominan-
do-o de aulas vivas.

Esse conceito de aula universitária faz com que ela trans-
cenda o espaço corriqueiro em que se dá [...], para projetá-la 
para todo e qualquer ambiente onde quer que possa haver 
uma aprendizagem significativa buscando atingir inten-
cionalmente objetivos definitivos para a formação univer-
sitária. Assim, tão importantes para a aprendizagem como 
a sala de aula – onde se ministram aulas teóricas e práticas 
na universidade – são os demais locais onde, por exemplo, 
se realizam as atividades profissionais daquele estudante: 
empresa, fábricas [...]. (MASSETO, 2003, p. 81)

Nesse sentido, os Museus no Brasil apresentam desde a sua im-
plantação um caráter educativo vinculado a sua origem, pois se configu-
ram como espaços de pesquisa e ensino. Estas instituições museológicas, 
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no século XIX, antecederam as universidades, desempenhando um papel 
pioneiro no desenvolvimento de pesquisas em história natural “caracte-
rizados pelas pretensões enciclopédicos, eram museus dedicados à pes-
quisa em ciências naturais, voltados para a coleta, o estudo e a exibição 
de coleções naturais [...].” (JULIÃO, 2006, p. 21-22). 

Após muitas mudanças, sempre acompanhando a mentalidade da 
sociedade, os museus continuaram a realizar pesquisas cientificas, po-
rém de uns anos para cá, passaram a prestam mais atenção à pesquisa de 
público, pois é através dessas atividades que conseguem avaliar o conte-
údo que estão sendo expostos e principalmente, como estas informações 
chegam até o público.

[...] a partir do início do nosso século é que se começaram 
a fazer os primeiros trabalhos de observação dos visitantes 
e avaliação do tipo e a qualidade das informações forneci-
das nos museus, podendo ainda dizer-se que os problemas 
envolvidos nas questões da ação cultural nos museus só 
nas últimas décadas, têm sido tratados com maior pro-
fundidade. A preocupação com estas questões, têm vindo 
a ser acompanhada por um esforço visível de renovação 
das exposições, tornando-as mais apelativas, informativas 
e acessíveis e, ao mesmo tempo, assiste-se à implementa-
ção e desenvolvimento de Serviços Educativos nos grandes 
museus, agregando técnicos com formação pedagógica”. 
(BRANDÃO, 1996, p. 66)

Célio Turino, no seu livro “Ponto de Cultura, o Brasil de Baixo 
para Cima”, defende que os setores culturais, nesse sentido os museus e 
demais instituições que representam um polo com mostras de uma de-
terminada cultura, servem para democratizar o aprendizado. Essa ideia 
permanece em oposição a das escolas que utilizam somente as discipli-
nas básicas presente nos currículos obrigatórios escolares, como a única 
forma de ensino eficiente para a aprendizagem. Aponta ainda que é essa 
“[...] redução educacional que cada vez empobrece mais o aprendizado 
[...].” (TURINO, 2010, p 195). A redução a qual o autor se refere, não leva 
em consideração as diversas formas de saberes culturais disponíveis na 
sociedade. Turino entende que “a educação é um método de transmissão 
de cultura” e para isso, somado as disciplinas obrigatórias, sejam adicio-
nadas visitas a museus, ensino de xadrez, cinema, prática artística, rodas 
de com pessoas.  Tudo isso mantendo a relação de trocas de experiências, 
seriam maneiras de transmitir cultura, e sendo assim, a educação. 
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Diante dessa tomada de consciência, os museus alimentam o setor 
pedagógico com programas educativos que dão ênfase ao seu papel so-
cial e cultural, promovendo e incentivando posturas críticas e atuantes 
para a preservação dos bens culturais, a importância das transformações 
que ocorrem nas manifestações e a valorização das identidades.

3 Local de salvaguarda como ambientes não formal de aprendizagem

No município de Porto Velho, mas especificamente, nas dependên-
cias da Unir, há o Centro de Estudos em Saúde do Índio de Rondônia – CE-
SIR, que foi implantado no ano de 1996, através da parceria firmada entre 
a Fundação Universidade Federal de Rondônia (UNIR) e a Escola Nacional 
de Saúde Pública da Fundação Oswaldo Cruz. Seu principal intuito con-
siste em executar e assessorar pesquisas interdisciplinares, abrangendo os 
mais variados campos da saúde entre os grupos étnicos de Rondônia e dos 
demais Estados do território nacional, tendo como proposta:

Enquanto um centro de estudos vinculado à Universidade 
Federal de Rondônia, o CESIR também pretende contribuir 
para a formação de recursos humanos especializados em 
saúde indígena, através da oferta regular de cursos de di-
ferentes níveis e albergando temas variados. Face ao pouco 
que se conhece acerca do processo saúde/enfermidade nas 
populações indígenas brasileiras, o CESIR entende como 
prioritária a produção de novos conhecimentos neste cam-
po. Parte-se da premissa que a congregação de esforços por 
parte de instituições de ensino superior, de pesquisa e pres-
tadoras de serviços de saúde, além das organizações não-go-
vernamentais, pode resultar em um melhor planejamento e 
execução das ações de saúde destinadas ao atendimento das 
populações indígenas, não somente em Rondônia, mas no 
país como um todo. (CESIR, 2016)

O CESIR possui em seu corpo técnico, pesquisadores associados e 
pesquisadores colaboradores, assim como, estudantes de graduação e de 
pós-graduação que desenvolvem eventos e projetos de extensão ligados 
à saúde dos indígenas.

Por ser pertencente à Universidade, o CESIR, é considerado um 
espaço formal de educação, pois desenvolve a pesquisa, a extensão e o 
ensino. No entanto, a abordagem desse trabalho, lança luz sobre o acer-
vo que se encontra nesse espaço. Como dito anteriormente, os materiais 
etnográficos que se encontram dispostos no hall de entrada do CESIR, 
chegaram após uma exposição no Museu do índio do Rio de Janeiro, com 
o intuito inicial de remontar essa mostra nas dependências da UNIR.
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Considerando isso, a situação do CESIR é bastante peculiar, pois 
apesar de não exercer nenhuma ação de conservação preventiva e de ele-
mentos catalográficos para a veiculação das informações extrínsecas e 
intrínsecas da coleção, este espaço não deixa de contribuir com o impor-
tante papel de difusão da memória e da identidade de um grupo étnico. 
Isso implica dizer que, mesmo sem apresentar políticas museológicas 
para os artefatos, de certa forma, o espaço serve como meio de comuni-
cação do acervo, pois, estes objetos podem ser visitados e consultados, 
mediante agendamento prévio, a exemplo das Escolas Estaduais e Muni-
cipais de Rondônia, que levam com alguma frequência seus alunos para 
conhecerem a cultura material do grupo étnico Paíter Suruí.

Para Marília Xavier Cury, a exposição é o principal processo de 
musealização, “[...] é a parte que visualmente se manifesta para o público 
e a grande possibilidade de experiência poética por meio do patrimônio 
cultural.” (CURY, 2006, p. 35). Sendo assim, é através da exposição que os 
museus se mostram para as pessoas e afirmam a sua missão institucional. 

Trazendo para o campo prático o que Cury (2006) afirma, abaixo, 
há uma listagem dos bens que podem ser encontrados no CESIR, clas-
sificados a partir dos artefatos e do material utilizado na sua confecção:

Acervos encontrados no CESIR
Objetos Cultura/Cosmogonia

Vasilhas Cerâmica/Argila
Painéis de fotos Representando o cotidiano
Arcos Madeira
Flechas Madeira e penas
Cestos Palhas
Adornos (anéis e colares) Semente
Pilão e mão de pilão Madeira
Redes para dormir Tecidos
Cocais Penas

Tabela 1: Acervos encontrados no CESIR (2016)

Esses materiais listados foram confeccionados para serem usados 
e presenteados durante o Ritual de Criação do Mundo, segundo os pes-
quisadores Maretto, Suruí e Silva (2015) há um lugar específico para os 
Paíter para a realização do ritual e para a elaboração desses artefatos.
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O Metare, além de ser um lugar de preparação do ritual que 
fica contido na floresta ou mata, aonde são feitos arcos, fle-
chas, enfeites de pluma ou palha, cocares, tudo isto em meio 
a conversas [...] é também um local de prática de jogos e ex-
cursões. Várias redes são armadas debaixo das árvores para 
o descanso e concentração. As waled (mulheres) fazem as pe-
ças de cerâmica, os colares, os cestos, fiam e tecem tipoias 
para carregar os filhos, além de cintos e colares de algodão 
(Gossypium sp.), tudo com muito urucum (Bixa orellana) e sob 
orientação de artesões indígenas. Os objetos artesanais pro-
duzidos no Metare são destinados às trocas de presentes no 
final do Mapimaí, onde os membros de uma metade passam 
para à outra e vice-versa, em meio aos cantos, danças e mui-
ta bebida. (MARETTO; SURUÍ; SILVA, 2015, p. 168)

Para Leticia Julião (2006), não basta somente expor os objetos, mas 
também, é necessário abordar a questão educacional do objeto contextu-
alizado. Para essa autora, o papel das pesquisas nos museus visa à preser-
vação, à investigação e à comunicação, ou seja, não há como distanciar 
do tripé da museologia para dar destaque ao acervo, assim como, deve 
haver um equilíbrio e interação entre usuário e acervo, então, discute a 
importância da pesquisa de público a partir dos acervos.

A pesquisa é a função capaz de garantir vitalidade à institui-
ção museológica, regendo praticamente todas as suas ativi-
dades. É ela que confere sentido ao acervo, que cria a base 
de informação para o público, que formula os conceitos e as 
proposições das exposições e de outras atividades de comu-
nicação no museu. Sobretudo, amplia as possibilidades de 
acesso intelectual ao acervo, oferecendo instrumentais cog-
nitivos para o uso ou apropriação efetiva dos bens culturais. 
(JULIÃO, 2006, p. 102)

Mas porque o CESIR exerceria a função pedagógica, mesmo apre-
sentando tantos problemas relacionados à investigação e produção de 
conhecimento em relação ao acervo? É inegável a importância desses 
objetos, pois são responsáveis em contar a história, a memória e a iden-
tidade de um povo. Além disso, em termos didáticos, é possível a utiliza-
ção desse espaço para o complemento de salas de aulas. De acordo com 
Nérice (1993), didática é:

[...] estudo do conjunto de recursos técnicos que tem em 
mira dirigir a aprendizagem do educando, tendo em vista 
levá-lo a atingir um estado de maturidade que lhe permita 
encontrar-se com a realidade e na mesma poder atuar de 
maneira consciente, eficiente e responsável. São elementos 
fundamentais da didática o estudante, o professor, os obje-
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tivos, as disciplinas com seus respectivos conteúdos e locais 
de ensino que poder ser o lar, a oficina, a realidade próxima 
ou distante da escola. (NÉRICE, 1993, p. 49)

O Conselho Internacional de Museus – ICOM, define o museu como:

Um estabelecimento permanente, sem fins lucrativos a ser-
viço da sociedade e seu desenvolvimento, aberto ao público, 
que coleciona, conserva, pesquisa, comunica e exibe, para o 
estudo, a educação e o entretenimento, as evidências mate-
riais do homem e seu meio. (ICOM, 2004, p. 29)

Diante dessa definição sobre o que pode ser considerado um Mu-
seu, podia-se perceber que o CESIR não se caracteriza como tal, e nem 
é a sua pretensão, por isso à abordagem aqui é tratá-lo como lugar que 
possui a Salvaguarda de Patrimônio material. De acordo com Brigola 
(2014), “[...] qualquer definição de museu deve considerar três elementos: 
o lugar, a coleção e os destinatários-fruidores.”

É com base nessa afirmação que consideramos o CESIR como um 
local de salvaguarda, pois por meio desse espaço é possível assegurar a 
permanência da memória de um povo e sua cultura através do acervo que 
o mesmo abriga. Pensando na disposição interna do ambiente, há salas 
que poderiam ser readequadas para melhor conservar e acondicionar os 
artefatos, assim, a priori, poderia ser feito uma sala destinada à investi-
gação das peças, a reserva técnica, a curadoria e a exposição.

O maior problema encontrado, nesse Centro de Estudos, está rela-
cionado à falta de profissionais ligadas a áreas de preservação do patrimô-
nio. Cada tipologia de acervo merece uma atenção especial, assim como os 
museus, que necessitam de profissionais especializados em várias áreas, 
formando uma equipe interdisciplinar para abranger todas as especifici-
dades da área. Assim, precisariam de museólogos, restauradores, pedago-
gos, curadores, técnicos de montagem de iluminação, e se tratando do CE-
SIR, antropólogos, historiadores e profissionais da área da saúde.

No entanto, acreditamos e incentivamos as iniciativas de espaços 
de pesquisa e produção de conhecimento, e locais que fortaleçam a iden-
tidade cultural. Recentemente o Instituto Brasileiro de Museus – IBRAM 
(2017), em parceria com outros órgãos, implantou o programa ‘Pontos 
de Memórias’, que tem como objetivo apoiar e incentivar ações de reco-
nhecimento e valorização da Museologia, com a temática voltada para o 
social (informação extraída do Portal do IBRAM). Essa é uma iniciativa 
que certamente poderia ser adotada pelo CESIR.
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Outra opção para o CESIR seria o seu funcionamento como Pon-
to de Cultura. Este tem como principal ferramenta a promoção de 
agendas de diálogo de participação entre sociedade e instituição, nas 
palavras do Turino:

Aplicação do conceito de gestão compartilhada e transfor-
madora para os pontos de cultura tem por objetivo estabele-
cer novos parâmetros de gestão e democracia entre Estado 
e sociedade. No lugar de impor uma programação cultural 
ou chamar os grupos culturais para dizerem o que querem 
(ou necessitam), perguntamos como querem. Ao invés de 
entender a cultura como produto, ela é reconhecida como 
processo. (TURINO, 2010, p. 63)

Nesse sentido, os pontos de cultura não tem uma estrutura pré 
definida, um modelo único a ser seguido. Sendo assim, pode ser insta-
lado em um espaço onde se pratique o aprendizado, a vivencia. Aquilo 
que o caracteriza é a gestão compartilhada, ganhando articulação por 
representar a cultura.

Mas afinal, o que seria um ponto de memória ou um ponto de cul-
tura? Como essa realidade poderia ser aplicada ao CESIR? Bom, ponto 
de cultura ou ponto de memória, no nosso entendimento, são nomencla-
turas diferenciadas para ampliar às formas de cultura que fogem do he-
gemonismo, pensando políticas públicas culturais que prezam o social, 
mas em termos de métodos de aplicação não há muita diferença, ambos 
são protagonizados por pessoas que tenham o desejo de transformar sua 
comunidade, seu grupo étnico, um determinado seguimento da socieda-
de, dando visibilidade a quem geralmente não é visto.

É inegável o rico potencial da cultura material salvaguardada pelo 
CESIR, partindo dessa afirmação, justificamos essas propostas pela ten-
tativa de atrair as atenções das pessoas com o intento de que tomem 
conhecimento dessa coleção, e assim, passem a visitá-la. Que assim haja 
a valorização da cultura do grupo étnico Paíter Suruí dentro da univer-
sidade Federal de Rondônia, e os mesmos se sintam representados, pela 
divulgação de aspectos importantes da sua história e cultura. Para esti-
mular a visitação do acervo, propomos Ações Educativas que os próprios 
Suruís poderiam realizar: como oficinas de têxtil, pintura corporal, mi-
çangas e sementes, modelagem de argila, cestaria, assim como visitas 
mediadas pelos próprios estudantes indígenas que a unir acolhe, reali-
zando agendas com as escolas municipal e estadual, além da comunidade 
acadêmica da UNIR.
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4 Considerações finais

Longe de termos uma conclusão fechada, ressaltamos para a impor-
tância de se pensar em ambientes não formais como complemento das 
salas de aulas. Apesar de essa ser uma prática em crescimento, são poucos 
os professores que utilizam-se desse recurso. Também não é raro ouvir no 
ambiente pedagógico que o docente que não passa muito conteúdo e utili-
za filmes como recursos didáticos, estão protelando as aulas, sem deixar de 
mencionar outra vilã, a burocracia. Com muita frequência, presenciamos 
através do discurso de muitos professores, que geralmente enfrentam mui-
ta burocracia para conseguir retirar os seus alunos dos espaços fechados 
e seguros das escolas. Nesse sentido, entendemos que é preciso uma am-
pliação das práticas pedagógicas adaptando-as a realidade dos dias atuais, 
entendendo-as como uma relação estreitamente ligada à cultura.

Todos os locais, sejam eles: museus, ponto de memória, ponto de 
cultura, centros culturais entre outros, que possuem a salvaguarda de 
patrimônio cultural, são considerados grandes aliados para os ambientes 
formais de educação, atuando como exemplificadores que tornam palpá-
veis os assuntos abordados sob a lógica teórica. Para além disso, funcio-
nam também como laboratório para as diversas áreas do conhecimento, 
aproximando o saber fazer popular à academia.

Por fim, faz necessário criar perspectivas que viabilizem novas 
ações e pesquisas na coleção do CESIR, uma das alternativas versa sobre 
a criação de parcerias com outros departamentos da própria universida-
de, à exemplo do departamento de arqueologia que pode ajudar na pre-
servação e curadoria do acervo, como também os departamentos de ci-
ências sociais, história, geografia e tantos outros, que podem auxiliar no 
desenvolvimento das pesquisas. Essas ações iriam tornar o CESIR um lo-
cal atrativo e aconchegante para que a comunidade pudesse visitar, bem 
como, haveria aproximação dos professores e estudantes da instituição.

Ademais, gostaríamos de salientar a necessidade de conhecimento 
prévio da instituição por parte do educador, ou seja, é necessário que seja 
feita uma visita anterior para conhecer o lugar e fazer uma análise mais 
atenta do conteúdo que está sendo exposto, ação a propiciar o desen-
volvimento do trabalho com maior segurança quanto ao cumprimento 
do conteúdo curricular e aproveitamento da visita. Vale lembrar que a 
maioria desses espaços recomenda um agendamento prévio para receber 
grande quantidade de pessoas.
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23  R O N D Ô N I A  D E  O P O R T U N I D A D E S :
 A  C U L T U R A  P O L Í T I C A  Q U E  R E AT U A L I Z A 

O  D I S C U R S O  D E  P R O PA G A N D A  D O 
D E S E N V O LV I M E N T O  E  D O  P R O G R E S S O

Eliane Teodoro Gomes1

Sara Mena Felberg Jacobsen2

1 Introdução

O presente trabalho pretende analisar, de forma introdutória, as 
ações do governo estadual e federal para disseminar o discurso de desen-
volvimento e progresso do Estado de Rondônia e, a partir desse discurso 
atrair olhares de investidores nacionais e internacionais, demonstrando 
que possui um agronegócio consolidado, infraestrutura para gerar ener-
gia elétrica abundante e terras para serem ocupadas, utilizando-se da 
propaganda de instalação da tecnologia no campo para tornar essa nova 
expansão ainda mais atrativa.

O marketing de uma Rondônia de oportunidades no agronegócio, 
da abundância de energia elétrica, onde existe, segundo essa propagan-
da, a presença do Estado que resolve os conflitos por terra e coloca em 
prática ações de um desenvolvimento sustentável, torna aquela espacia-
lidade um cenário perfeito para quem deseja empreender. Diante disso, 
algumas questões são levantadas, tais como: qual a dimensão política 
dessa atual propaganda e a que preço esse progresso será efetivado?

A partir dessa pergunta é possível analisar um vasto campo de 
oportunidades, mas, desta vez, na pesquisa. A Revista Veja e a Revista 

1 Mestranda do Programa de Pós-graduação da Universidade Federal de Mato Grosso Campus de Cuiabá. 
E-mail eje.tcosta@outlook.com 

2 Mestranda do Programa de Pós-graduação da Universidade Federal de Mato Grosso Campus de Cuiabá. 
E-mail saraberg33@hotmail.com 

mailto:eje.tcosta@outlook.com
mailto:saraberg33@hotmail.com
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Valor Estados Rondônia que serão nossas fontes3 nesta pesquisa, utili-
zam-se de matérias que propagandeiam inúmeras possibilidades de cres-
cimento para quem se propõe a investir em Rondônia, dando ênfase para 
a importância econômica que possui esse estado no que diz respeito à 
fronteira Oeste e mesmo a nível nacional.

Sendo certo que essa postura do governo em promover a ocupação 
do estado de Rondônia por meio de propagandas dos atrativos daquela 
espacialidade, não é uma postura inédita e que, na verdade, o que está 
acontecendo é apenas a reatualização de um discurso que vem sendo re-
plicado desde a criação da Marcha para o Oeste, em 1938 pelo Governo 
de Getúlio Vargas e vem sendo contínua até os dias atuais.

O território que compreende o estado de Rondônia já possui uma 
população que assentou suas bases no estado e que agora precisa progre-
dir para fomentar o “tão sonhado desenvolvimento”. Esta população que 
tem suas raízes fincadas no Estado é a mesma que paga pelo preço ab-
surdo da tarifa de energia elétrica, quando, na verdade é uma das maiores 
geradoras do Brasil. É a mesma que, no supermercado e com seu salário 
mínimo, precisa comprar a carne beneficiada pelos grandes frigoríficos, 
a um preço altíssimo, sendo que o Estado acomoda em todo seu territó-
rio um número considerável de frigoríficos instalados, com o auxílio dos 
muitos incentivos fiscais ofertados pelo governo. É a mesma que traba-
lha nas plantações de soja, de milho e outras commodities produzidas no 
Estado e vive em contato direto com pesticidas e herbicidas, o que deixa 
sua saúde vulnerável. E, ainda, é a mesma que não tem dinheiro suficien-
te para recorrer ao sistema de saúde privado e acaba por morrer no siste-
ma de saúde público, porque esse setor não está desenvolvido na mesma 
proporção do discurso de racionalizar o espaço para a chegada cada vez 
mais intensa do dito progresso.

Ao pensar o desenvolvimento do Estado por esse viés, é impossível 
não pensar essas nuances e disparidades sociais. As políticas públicas 
estão voltadas para o desenvolvimento econômico e teimam em afirmar 
que esse desenvolvimento irá, consequentemente, favorecer o pequeno 
produtor e os trabalhadores assalariados. Com essa prerrogativa, legis-
lam em causa própria para obter estrondosos lucros financeiros, favo-
recendo grupos políticos “oligárquicos” dentro do Estado de Rondônia.

3 As edições que serão analisadas da Revista Veja são: Número 78, de 04 de Março de 1970, páginas 73, 
74,e 75. Número 153, de 11 de Agosto de 1971, capa da revista.  Número 362, de 13 de Agosto de 1975, página 90. 
Número 696, de 06 de Janeiro de 1982, capa, páginas 52, 53, 54, 55, 56, 57 e 58. Número 761, de 06 de Abril de 
1983, página 115. Número 956, de 31 de Dezembro de 1986, página 198. Da Revista Valor Estados Rondônia será 
analisada a edição de Junho de 2017, a capa e as páginas 09, 11, 13, 15, 38, 39, 73 e 74.
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Esta pesquisa visa fazer análise de reportagens das revistas supra-
citadas e, partir disso, buscar entender as estratégias governamentais 
por trás do uso da terra e dos recursos naturais disponíveis, levando em 
consideração a prática de propagandas de ocupação e expansão econô-
mica, fartamente utilizadas pelos governos desde décadas anteriores. 

Vale salientar que este trabalho está em construção. Estamos cien-
tes que questões complexas foram abordadas de maneira superficial e, 
portanto não houve nenhuma intenção de esgotar o assunto, pelo contrá-
rio, suscitou-nos a buscar novas leituras e mais reflexões.

2 Discussão teórica e metodológica

Os olhares multidisciplinares que lançamos sobre a História, seja 
de forma geral, ou de forma estrita - como enxergar a Amazônia a partir 
de um viés teórico - produz uma amplitude do saber. Pensar histori-
camente requer esforços e métodos e é sempre um desafio a quem se 
propõe tal tarefa.

É preciso notar que a teoria da história é essencial para que haja 
a junção com a prática historiográfica. A escrita da História requer essa 
associação entre a teoria e a prática, prática essa particular a cada sujei-
to, pois não se pode ignorar o fato de que nós estamos, sempre, imbuídos 
de alguma causa e somos influenciados por algum teórico e pelas corren-
tes historiográficas.

Neste sentido, elencamos como fundamentais para esta análise au-
tores como Antônio Gramsci, Serge Bersten e Rodrigo Patto Sá Motta. 
Partimos desses nomes, haja vista que os autores em questão são de fun-
damental importância para procurarmos entender a cultura política do 
Estado de Rondônia e sua dimensão social. Ainda é um desafio trabalhar 
com cultura política, campo pouco explorado na historiografia brasilei-
ra, principalmente quando se trata de uma região específica.

Para começarmos a pensar, um dos principais pontos que trazem 
grande peso em matéria de reflexão é enxergar a política para além dos 
partidos políticos, das opiniões partidárias e das manifestações, levando 
em consideração as dimensões do político. Isso alarga a percepção e pos-
sibilidade de problematização de fatores influentes, pois conseguimos 
nos enxergar como sujeito nesse processo, composto por inúmeras opi-
niões e uma multiplicidade de interpretações.

Nesse sentido, a pesquisa toma como ponta de lança o conceito 
de cultura política e hegemonia. Percebe-se que o político está presente 
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nos mais diversos campos da sociedade e, neste sentido, exerce uma 
interdependência com as demais partes do todo, ou seja, o social, o 
econômico, o cultural, o mental e o cotidiano, porém restava um espaço 
lacunar quanto à maneira de utilizar-se do conceito para dar sentido ao 
contexto hora analisado.

Por meio do estudo da cultura política é possível compreender de-
terminadas práticas que transcendem as fronteiras artificialmente es-
tabelecidas pela cronologia. Para além dos espaços institucionalmente 
entendidos como o campo natural em que se materializam as ações polí-
ticas, é necessário desvendar outras áreas em que o poder é exercido tão 
ou mais eficazmente em virtude do forte caráter de seu simbolismo. 

Por meio da análise das matérias veiculadas nos periódicos im-
pressos é possível entender, de forma mais clara, fatores culturais como 
os valores, crenças, normas e representações, esclarecendo assim, algu-
mas singularidades do político, especialmente determinadas formas de 
ações políticas.

[...] Os impressos são veículo fundamental na divulgação e 
disseminação dos valores das diferentes culturas políticas, 
e são usados propositalmente como tal fim. Nos textos dos 
livros e jornais e também nas imagens visuais, desfilam 
heróis (e tão importantes quanto esses, os desprezíveis ini-
migos), mitos símbolos e valores morais do grupo, e nes-
sas publicações muitas pessoas encontram motivação para 
identificar-se e aderir. (MOTTA, 2014, p. 24)

O próprio conceito de hegemonia cunhado por Antônio Gramsci 
(1989) elucida que a política é uma maneira de agir caracterizada por re-
lações de força, onde a hegemonia só é exercida se houver uma manuten-
ção da dominação sobre outros grupos. Essa dominação é dada por um 
mediador que pode ser o Estado, a cultura, a religião, entre outros atores. 

O moderno príncipe, o mito-príncipe, não pode ser uma 
pessoa real, um indivíduo concreto; só pode ser um organis-
mo; um elemento complexo de sociedade no qual já tenha se 
iniciado a concretização de uma vontade coletiva reconhe-
cida e fundamentada parcialmente na ação. Este organismo 
já é determinado pelo desenvolvimento histórico, é o parti-
do político: a primeira célula na qual se aglomeram germes 
de vontade coletiva que tendem a se tornar universais e to-
tais. (GRAMSCI, 1984, p.6)
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Neste sentido, o pensamento deste autor é fundamental na pes-
quisa ora em perspectiva, pois colabora para que se torne evidente o 
papel hegemônico do governo do Estado de Rondônia ao assumir o pa-
pel de intermediador do “desenvolvimento”, por meio da construção de 
grandes empreendimentos hidrelétricos que trarão somente “benefí-
cios” a sociedade – esse discurso oficial está impregnado por toda parte 
dentro do Estado em relação a todos os setores, energético, no agrone-
gócio e na resolução de conflitos agrários com a arrecadação de terras 
e regularização fundiária4.

Neste contexto, a hegemonia se refigura para sustentar o poder. 
Como indica Gramsci (1989), a hegemonia se reinventa, se transforma a 
partir da contestação dos dominados. Para o trato e aplicação do concei-
to de cultura política e de hegemonia são necessárias, no mínimo, duas 
partes envolvidas em algum tipo de conflito. Sendo assim, fez-se a apro-
ximação da teoria com a pesquisa ao perceber que existem duas partes 
totalmente ligadas ao processo de expansão econômica de Rondônia por 
meio do discurso propagandeado para tal fim. De um lado o governo na 
figura do representante do governo – aqui, especificamente o governador 
do estado de Rondônia, Confúcio Aires Moura5 – e de outro, os sujeitos 
que são alvos da propaganda de expansão.

Podemos, portanto, elencar três elementos fundamentais para a 
compreensão da culltura política, quais sejam: representação, normas e 
valores e identidade. A abertura para a reflexão acerca do conceito de 
cultura política, neste sentido, se deu a partir da leitura do texto de Serge 
Berstein. Nele o autor define cultura política como “um grupo de repre-
sentações, portadoras de normas e valores, que constituem a identidade 
das grandes famílias políticas e vão muito além da noção reducionista de 
partido político.” (BERSTEN, 2009, p. 31).

Neste ponto, partimos do pressuposto da viabilidade de utilização 
do conceito de cultura política para estudar uma região, em específico 
tomando por base a conclusão de Motta, pois segundo esse autor, as pos-
sibilidades de pesquisa nos estudos de cultura política e, em particu-
lar, de culturas políticas regionais, podem abrir um bom filão de análise, 
Ainda segundo esse mesmo autor:

4 Esse é o discurso oficial, não estamos replicando o discurso utilizado pelo governo, apenas problematizando.

5 Não desconhecemos o fato de que a prática de propaganda da ocupação e expansão do estado de Rondônia 
não é apenas desse governo, no entanto para delimitar a pesquisa achamos por bem fazer o contraponto utilizando 
especificamente as práticas desse que está à frente do governo do estado de Rondônia desde o ano 2011 até os 
dias atuais. Vale salientar que a Revista Valor Estados Rondônia foi lançada pelo atual governador, em um evento 
realizado em São Paulo, no dia 12/06/17. Fonte:<http://www.valor.com.br/seminarios/rondonia>. 

http://www.valor.com.br/seminarios/rondonia
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[...] não se configurando a existência efetiva de culturas polí-
ticas regionais, será possível compreender melhor as repre-
sentações políticas construídas pelas elites desses estados, 
e sua maior ou menor capacidade de persuadir pessoas a 
identificarem-se e a agirem de acordo com tais construções. 
(MOTTA, 2014, p. 32)

Aqui se supõe a construção ideológica de racionalizar o espaço ge-
rando desenvolvimento econômico, em que uma pequena parcela tem 
em mãos poderes para conduzir a economia do estado em favorecimento 
próprio e, consequentemente, sacrifica grande parte da população for-
necedora de mão de obra, para impulsionar o tão propagandeado de-
senvolvimento e progresso do Estado. A partir dessa reflexão, o conceito 
de hegemonia ganha vultos importantes nessa pesquisa, assim como os 
conceitos de desenvolvimento e progresso.

Desse modo, esta pesquisa toma como escopo metodológico o pro-
cesso de análise discursiva que, em dada medida, tem a pretensão de in-
terrogar os sentidos em diversos discursos, aqui, especificamente os que 
dizem respeito à promoção de Rondônia por parte dos governos. O pro-
cesso de análise discursiva, ao interrogar os sentidos desses enunciados, 
bem como o discurso contido no conjunto de informações levado aos lei-
tores, torna possível perscrutar parte dos enunciados das matérias e pro-
pagandas sobre o estado de Rondônia. Desse modo, a pesquisa centra-se 
na tentativa de perceber a forma como a prática do governo, de promo-
ção do estado, enquanto possibilidade de enriquecimento por meio de 
investimentos naquela espacialidade é recebida e absorvida pela popula-
ção.  Entende-se, portanto, a necessidade de compreender as narrativas 
contidas no marketing de promoção do estado que faz um chamamento 
de pessoas e empresas de todo o país para investirem em Rondônia por 
ser “Terra de oportunidades”.6

Neste sentido, Michel Foucault afirma que, a análise de discurso 
acontece mediante condições de possibilidades, por meio de mecanis-
mos de exclusão ou procedimentos de exclusão. [...] “o discurso não é 
simplesmente aquilo que traduz as lutas ou os sistemas de dominação, 
mas, aquilo porque, pelo que se luta, o poder pelo qual nos queremos apo-
derar”. (FOLCAULT, 2010, p. 10). Sendo assim, entendemos que a análise 
de discurso é o melhor caminho metodológico para nos aproximarmos 
do entendimento dos conceitos de cultura política e hegemonia que, em 
larga medida, estão presentes no processo de ocupação, colonização e, 
agora, expansão econômica do estado de Rondônia.

6 Terra de oportunidades é o enunciado da carta ao leitor da Revista Valor Estados Rondônia na edição de 
junho de 2017, p.3.
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3 Resultados e discussões

A incorporação dos espaços amazônicos à economia nacional e o 
movimento de expansão da acumulação de capital deve ser pensada no 
sentido de que a expansão capitalista não se efetiva de forma homogênea 
e retilínea, levando sempre em consideração o conceito de hegemonia. 
Neste sentido a expansão do capitalismo na Amazônia de modo geral 
e em Rondônia particularmente, depende da forma concreta em que se 
apresentam as relações sociais.

Durante o processo inicial da pesquisa foram selecionadas maté-
rias da Revista Veja e da Revista Valor Estados Rondônia. A partir dessa 
seleção passou-se à análise das matérias. Porém faz-se necessário, pri-
meiramente, pensar sobre as revistas em si.

No que diz respeito à revista, veículo de imprensa aqui pensado 
como fonte de pesquisa, cabe mencionar que a Veja, lançada em 1968 
levou alguns anos para se consolidar e talvez só tenha sobrevivido por 
conta do poder da Abril, enquanto grupo editorial.

Foi possível observar durante a coleta e análise das fontes, enun-
ciados como “Terra e Sonho”, “Terra em Explosão”, “Marcha para o Oes-
te”, “Nova Estrela”, “Terra de Promissão”, ganhando peso nas matérias 
publicadas da revista durante as décadas de 1970 e 1980 e, servindo como 
um convite às pessoas, das mais diversas partes do país, a se deslocarem 
para Rondônia e ali se fixarem.

Na edição número 78, de 04 de Março de 1970, a matéria, no pará-
grafo inicial, vem dizendo que: “Nesta terra, o magro engorda e o brasi-
leiro amansa”, garante o velho policial entremeando as palavras com um 
sorriso malicioso, “Tem condições para crescer mais que dez dos Estados 
brasileiros”, prevê o Coronel José de Almeida Oliveira, 45 anos, diretor 
da lendária Estrada de Ferro Madeira-Mamoré” [...]. 

Os discursos que entremeiam as falas desses dois personagens, o 
policial e o coronel, evidencia que existe fartura na Terra em Explosão7 e 
que, devido à dureza e aos obstáculos naturais, o migrante amansa. Suas 
falas contemplam o discurso oficial propagandeado: é uma terra que tem 
condições para subsidiar o crescimento e o desenvolvimento.

Para tanto, o IBRA (Instituto Brasileiro de Reforma Agrária), o 
Ministro de Minas e Energia (Dias Leite) e agrônomos (Instituídos pelo 
governo), chegam a Rondônia em 1970, para respectivamente, distribuir 
726 lotes e tomar conhecimento da situação ligada a grande exploração 

7 Página 73, da edição número 78, de 04 de Março de 1970.
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de cassiterita. Os agrônomos vieram com a missão de evitar que novas 
tensões sociais, por terra, surgissem.

É interessante perceber que a década tratada é o início de 1970. 
Com a exploração da cassiterita, ainda extraída de forma manual, Ron-
dônia começa a receber uma nova leva de migrantes, que vinham atra-
ídos por promessas de regularização fundiária. Neste período, já existe 
a preocupação institucional de uma migração descontrolada, fato decla-
rado nas páginas da Revista Veja. “Em quantidades pequenas – cêrca de 
um caminhão por semana – mas num fluxo constante, os paus-de-arara 
foram chegando, trazendo os que haviam decidido “tentar a sorte em 
Rondônia.” (VEJA, 1970, p. 73).

A Terra em Explosão atraía muitas pessoas, mas, também, expul-
sava outras, pois, se mostrava inóspita e, visceralmente, natural. O con-
flito por terra é bem marcado nessa edição, por outro lado, por meio de 
ações governamentais, é enfatizada a regularização fundiária como for-
ma de sanar o problema e continuar levando a cabo o tão propagandeado 
desenvolvimento.

Os representantes governamentais centravam seus esforços e suas 
atenções na fronteira oeste do país. A fronteira desbravada garantiria 
soberania nacional e, concomitantemente, muitos migrantes teriam a 
oportunidade de trabalhar seu pedaço de terra. É, justamente, a questão 
da terra um aspecto que tem ganhado força no discurso do atual gover-
no do Estado de Rondônia. Sobre esse aspecto o governo propagandeia 
a necessidade de Rondônia passar a controlar as terras pois, somente 
assim, será possível resolver, de fato, o problema dos conflitos por terra 
que ainda restam e que, segundo esse mesmo discurso, está praticamen-
te todo resolvido. Falta atenção a verdadeira realidade dos problemas 
dessa espacialidade que compreende Rondônia, assim como em diver-
sos outros estados.

Aí, também, estamos em face de outra peculiaridade da 
situação de fronteira que é, ao mesmo tempo, definidora 
da modalidade do desenvolvimento capitalista em nossa 
sociedade. Diversamente ou, ao menos, com maior inten-
sidade do que acontece em outras sociedades capitalistas, 
entre nós o capital depende acentuadamente da mediação 
da renda da terra para assegurar a sua reprodução ampliada. 
(MARTINS, 1987, p.30)

A Revista Valor Estados Rondônia propõe, novamente, esse esforço 
empregado para reforçar, dessa vez, a meta de expansão8. A capa, de Ju-

8 O conceito de expansão, aqui, será usado de modo restrito, apenas no sentido econômico do termo.
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nho de 2017, enfoca o agronegócio como um meio de fortalecer a cadeia 
produtiva de alimentos dentro do Estado. Com a população consolidada 
demograficamente, agora, é preciso expandir. “Márcio André Milani, vice-
-presidente da Emater Rondônia, autarquia do governo Estadual de as-
sistência técnica rural, concorda que a regularização fundiária é o maior 
desafio para a expansão do agronegócio – mais até do que a preservação 
da floresta amazônica” (VALOR ESTADOS RONDÔNIA, 2017, p. 73 e 74).

Na capa da edição número 153, de 11 de Agosto de 1971, o chama-
do é “A Amazônia à espera de seus conquistadores”, desta vez, de forma 
mais geral, o objetivo da Revista Veja é implantar um sentimento de con-
quista e desbravamento do sertão Norte. A ilustração da capa é composta 
pelo rio Amazonas encoberto por algumas nuvens, na imagem aérea, o 
que cria um misto de sensações que vão desde o maravilhamento da be-
leza natural e o medo, até o desejo de conquistar o desconhecido. 

Uma questão de ordem é imposta, em todo processo migratório. 
Quem chega e ocupa primeiro tem direito, com o passar do tempo, a ter 
mais respeito dos posteriores, mais prestígio e - não é regra - acumular 
mais riquezas, principalmente, por se tratar de um ambiente nocivo ao 
homem branco, composto por todos os males que este precisa conhecer 
para continuar vivo.

Os olhares estavam voltados para a Amazônia. Era ali que o pro-
gresso e o desenvolvimento fariam a diferença na vida dos sujeitos que 
comprassem a empreitada da conquista. Um seminário foi realizado 
pelo Banco Basa e pela SUDAM (Superintendência de desenvolvimento 
da Amazônia) em 1975 com o tema “Amazônia opções de investimento”. 
Nessa matéria, da edição número 362, de 13 de Agosto de 1975, pági-
na 90, é evidente a semelhança do discurso presente na Revista Valor 
Estados Rondônia, no Seminário de lançamento, no dia 12 de Junho 
de 2017, com patrocínio do Governo de Rondônia, da Federação das 
Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP), SEBRAE, Sistema Fiero, 
promovido pela própria Revista.

Ambos os discursos se concentram em mostrar que tanto a Ama-
zônia como Rondônia são excelentes oportunidades de investimento 
para a iniciativa privada9. Na edição número 696, de 06 de Janeiro de 
1982 é efetuada uma divisão dos grupos sociais que tinham direito a terra 
distribuída no Estado.

9 A iniciativa privada, aqui, é tratada como um meio de colonizar grandes e pequenos espaços territoriais, haja 
vista que grandes e pequenos lotes eram distribuídos pelo INCRA (Instituto Nacional de Colonização e Reforma 
Agrária) no estado de Rondônia. 
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É gratuita a distribuição de lotes entre 100 e 250 hectares 
para famílias vindas do Sul. Em torno desses lotes, são dis-
tribuídos por licitações lotes maiores, de até 500.000 hecta-
res, para empresas. De fato, viaja para Rondônia gente de 
todo tipo, desde Hugo Frey, dono de uma fábrica de celu-
lose e papel em Fraiburgo, no planalto de Santa Catarina, 
até boias-frias paranaenses ou bandidos procurados pelas 
polícias do Sul do país. (VEJA, 1982, p.54)

Os esforços governamentais para atrair investimentos da inicia-
tiva privada não são ações que despontaram apenas nos dias atuais. A 
proposta para o desenvolvimento é criada a partir dos planos de pessoas 
ou grupos. No Brasil isso acontece primeiro nas instâncias governamen-
tais de poder. Neste sentido, a propaganda feita serve para consolidar e 
afirmar essa ideia inicial. Na maioria esmagadora das vezes não existe 
planejamento e muito menos a expectativa de que aquilo se concretizará 
da melhor forma para todas as categorias da sociedade, efetivamente.

Para tanto, a iniciativa privada tem papel primordial nesse pro-
cesso, haja vista que é a partir de seus recursos que o desenvolvimento 
de determinada localidade acontece ou não. Os discursos de atração de 
recursos privados apregoados na década de 70 e 80 do Século XX são 
massivamente reatualizados e disseminados no século XXI, como a aná-
lise dos periódicos evidencia.

4 Considerações finais

Pensar e problematizar o aspecto de colonização, ocupação e ex-
pansão econômica do estado de Rondônia, a partir das análises feitas 
nos periódicos Veja e Valor Estados Rondônia nos faz concluir que a 
propaganda de expansão utilizada tão fortemente pelo atual governo de 
Rondônia não é uma prática apenas de tal governo. Isso, também pode 
ser observado, em larga escala, nas décadas de 1970 e 1980 quando a in-
tenção do governo Federal era fazer um chamamento para a ocupação 
da última fronteira Oeste, o que fazia se utilizando de discursos floreados 
para despertar o desejo de conquista de riquezas por essas plagas, sendo 
que, para tanto, oferecia por meio dessas mesmas propagandas de ocu-
pação e colonização incentivos fiscais quase irresistíveis para quem se 
propunha a investir na referida espacialidade.

Nota-se que esse discurso nunca parou de ser disseminado e pro-
pagandeado e que de tempos em tempos é reatualizado com uma nova 
roupagem, com um novo elemento chave como atrativo. É exatamente 
isso que o atual governo do Estado de Rondônia vem fazendo. Ele se 
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apropriou do enunciado de “terra da promissão” e o reatualizou com o 
discurso segundo o qual investir em Rondônia é a melhor oportunidade. 

É nesse sentido que pensar o conceito de cultura política nos per-
mite observar a repetição de ações políticas que se valem de propagandas 
de incentivos para investimentos e permanências em Rondônia. Isso nos 
evidenciou que, o Estado na figura dos governadores e presidentes, to-
mam para si a postura de mediar o lado positivo de cada ação – o que nos 
remete sempre ao conceito de hegemonia - e que, nem sempre na prática 
acontece tão positivamente para uma ou muitas parcelas da sociedade. 
Em alguns momentos esse mesmo governo cede a algumas reivindica-
ções das parcelas da população que ficam descontentes com tais ações, 
o que o torna um mediador no processo de expansão e desenvolvimento 
para a efetivação do progresso. Progresso este que tem um preço, nunca 
colocado nos discursos propagandistas, nem nas décadas de 1970 e 1980, 
nem nos atuais governos.

Fontes

Revista Veja

Revista Valor Estados Rondônia
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O U V I N T I S T A  E  O S  C O N F L I T O S  E M  T O R N O 
D E  U M A  M I N O R I A  L I N G U Í S T I C A

Andreia Cristina Siqueira1

Neide Alexandre do Nascimento2

1 Introdução

O sujeito surdo transita entre duas culturas, a surda e a ouvinte.  No 
entanto, em contato necessariamente com esse espaço intercultural, em 
geral busca constituir uma identidade a partir da apreensão de mundo 
através exclusivamente das experiências visuais, isso ao mesmo tempo 
em que o torna diferente, faz nascer um rechaço da ideologia ouvintista, 
que o quer agregar à sociedade envolvente, que se diz “normalizada”.

O presente trabalho tem como objetivo analisar através da histó-
ria, a influência da cultura ouvinte na constituição da identidade cultural 
surda. O quadro conceitual analítico dessa pesquisa caracterizou-se pela 
utilização de parâmetros analíticos e interpretativos da Filologia Política 
como alternativa teórico-metodológica para pesquisar os modos como 
se desenvolvem os principais embates entre a cultura surda e a cultura 
ouvinte, uma vez que a pessoa é vista num contexto coletivo em que o seu 
ser histórico e social somente se resolve como um todo unívoco culturali-
zado. Fundamentados em Eagleton (2012), Strobel (2016) e Gesser (2009), 
destacamos características culturais que predominam no jeito de ver, de 
sentir e de se relacionar do povo surdo com a comunidade surda e com 

1 Mestranda em História e Estudos Culturais, Universidade Federal de Rondônia - UNIR, membro do Grupo de 
Pesquisa Filologia e Modernidades. andreia.libras06@hotmail.com.

2 Mestranda em História e Estudos Culturais, Universidade Federal de Rondônia – UNIR, membro do Grupo 
de Pesquisa Filologia e Modernidades. neidenascimentopvh@gmail.com
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o mundo que o cerca, por meio da Língua Brasileira de Sinais - Libras e, 
secundariamente, da língua portuguesa escrita.

Este artigo está dividido em três momentos, o primeiro traz o con-
ceito de cultura e comunidade surda, embasando-se no pensamento de 
Terry Eagleton, filósofo, professor e crítico literário britânico, Karin Stro-
bel, Pedagoga Surda e Doutora em Educação e o segundo momento abor-
da a representação imaginária da cultura surda, utilizando o pensamento 
de Strobel (2016) e Wrigley (1996), e por último apresenta o discurso das 
Identidades surdas, pautada nos teóricos: Hall (2002) e Oliveira (2011).

2 Cultura e comunidade surda

O termo cultura, vindo do latim, significa cuidado dispensado à 
terra cultivada, segundo Eagleton (2005), de acordo com a realidade nos 
dias atuais, pode-se afirmar que esta deve ser compreendida como o cul-
tivo de estudos linguísticos, bem como de identidades dos indivíduos 
que vivem sob sua defesa.

Partindo dessa concepção pode se compreender cultura como um 
processo de desenvolvimento histórico-social, que se dá por meio da 
construção de uma linguagem e identidades próprias, em um determina-
do espaço físico, por um determinado período, entre um grupo de indi-
víduos que se interagem.

Os sujeitos surdos são vistos, às vezes, pelos sujeitos ouvintes, 
quando não com curiosidade, como pessoas defeituosas, doente, defi-
cientes, incapazes, que necessitam de tratamento clínico para se enqua-
drarem nos padrões de normalidade. Aliado ao tratamento é necessário 
que os surdos adquiram a cultura dos ouvintes, pois, para alguns, surdos 
são seres aculturados.

Já entre os surdos, os mesmos não são diferenciados pelo grau, ou 
mesmo de surdez. Para eles o que difere um sujeito surdo é “o pertenci-
mento ao grupo usando a língua de sinais e a cultura surda que ajudam a 
definir as suas identidades surdas”.

Assim compreende-se cultura surda como:

O jeito de o sujeito surdo entender o mundo e modifica-lo 
a fim de torna-lo acessível e habitável ajustando-os com as 
suas percepções visuais, que contribuem para a definição das 
identidades surdas e das “almas” das comunidades surdas, 
isto significa que abrange a língua, as ideias, as crenças, os 
costumes e os hábitos do povo surdo. (STROBEL, 2016, p. 29)
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Muitas vezes o processo de transmissão cultural de surdos ocorre 
com muitos sujeitos surdos somente na idade mais avançada, já adultos, 
porque a maioria deles são de famílias ouvintes, ou pela imposição ou-
vintista, nem frequentam as escolas e associações de surdos e ficam sem 
contato por muito tempo com a comunidade surda.

As comunidades surdas surgiram da necessidade do povo surdos de 
se organizar e ter um espaço para reunirem e resistirem contra as práti-
cas que desejam impor a cultura ouvinte aos sujeitos surdos, por meio de 
mecanismos clínicos, proibindo, por exemplo, o uso da Língua de Sinais.

3 A representação imaginária do ouvinte sobre a cultura surda

O primeiro contato do ouvinte com uma pessoa surda costuma 
causar espanto, sentimento de pena ou incompreensão. No entanto, após 
uma pequena aproximação, estes indivíduos, tão parecidos e ao mesmo 
tempo tão diferentes de nós ouvintes, provocam curiosidades. A socie-
dade muitas vezes afirma que o povo surdo tem sua cultura, mas não a 
conhece. Comentam e afirmam que como na sociedade a maioria dos 
sujeitos é ouvinte, o sujeito surdo tem que viver e submeter-se a essa 
maioria que o rodeia. 

A doutora surda Karin Strobel em seu livro “As imagens do outro 
sobre a cultura surda” (2016), traz uma importante contribuição para se 
refletir a representação imaginária sobre a cultura surda:

Há uma grande dificuldade da sociedade em entender a 
existência da cultura surda, porque a maioria das pessoas 
baseia-se num “universalismo”. A representação social julga 
a cultura dos surdos pela cultura ouvinte e tem a pretensão 
de achar que só aquilo que as pessoas ouvintes fazem é que 
está correto. (STROBEL, 2016, p. 99)

E conforme Wrigley (1996, p. 35),

[...] os universalismos, em todo discurso, são alimentados 
pela noção de que os seres humanos compartilham proprie-
dades comuns. Esta busca de universalismos é acompanha-
da por atitudes de acomodação ou por estratégias usadas 
para neutralizar os desafios às definições hegemônicas. É 
aí que as culturas nativas dos surdos sugerem formas para 
falarmos de um “universalismo vivido”, “de experiências da 
surdez”. Ora, os surdos “podem espelhar certos aspectos da 
cultura dominante que os circunda, mas também possuem 
raízes epistemológicas pelas quais esses aspectos foram le-
gitimamente “declarados” ou compreendidos dentro da ex-
periência nativa dos Surdos.
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A ênfase na dimensão centralizadora de uma cultura universal tem 
impossibilitado que crianças surdas possam ter uma inserção em pro-
cessos culturais existentes em comunidades de surdos. Por outro lado, 
são escassos, nos contextos escolares, materiais que tematizem a diversi-
dade cultural, tendo em vista a possibilidade de leitura de outros textos, 
de outras imagens e de outras histórias do que significa ser diferente. 
Enfim, uma abordagem que possibilite outras representações sobre os 
surdos. Ao afirmarmos que os surdos brasileiros são membros de uma 
cultura surda não significa que todas as pessoas surdas no mundo com-
partilhem a mesma cultura simplesmente porque elas não ouvem. Os 
surdos brasileiros são membros da cultura surda brasileira da mesma 
forma que os surdos americanos são membros da cultura surda norte-
-americana. Esses grupos usam línguas de sinais diferentes, comparti-
lham experiências diferentes e possuem diferentes experiências de vida. 
No entanto, há alguns valores e experiências que os surdos, independen-
temente do local onde vivem, compartilham ou seja: “todos são pessoas 
Surdas vivendo em uma sociedade dominada pelos ouvintes” (WILCOX 
e WILCOX, 2005, p. 78).

É possível compreender através da citação acima explicitada que 
durante muitos anos os surdos aceitaram a opressão da camada ouvin-
te, estigmatizados sofreram preconceitos, e aceitaram sem questionar a 
nomenclatura de deficiente. Mas estudos recentes, não só de pesquisa-
dores envolvidos no assunto, mas também dos próprios surdos surgem 
novas ideias de que essa deficiência auditiva na verdade é uma cultura, 
a “cultura surda”.

4 Identidades Surdas

A construção da identidade e da cultura dos surdos surgiu atra-
vés de lutas, reivindicações e conquistas travadas pelos surdos contra 
a sociedade majoritária ouvinte. No Brasil desde o reconhecimento da 
Língua Brasileira de Sinais – Libras como idioma oficial da comunidade 
surda brasileira, através da Lei Federal nº 10.436 em 24 de abril de 2002:

Art. 1º É reconhecida como meio legal de comunicação e 
expressão a Língua Brasileira de Sinais - Libras e outros re-
cursos de expressão a ela associados.
Parágrafo único. Entende-se como Língua Brasileira de Si-
nais - Libras a forma de comunicação e expressão, em que o 
sistema linguístico de natureza visual-motora, com estrutu-
ra gramatical própria, constituem um sistema linguístico de 
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transmissão de ideias e fatos, oriundos de comunidades de 
pessoas surdas do Brasil.

As políticas linguísticas que procuram dar visibilidade aos direitos 
linguísticos da comunidade sinalizam as necessidades para que se ga-
rantam, efetivamente condições de acesso à língua e à cultura surda por 
parte dos surdos brasileiros. A diferença, como significação política, é 
construída histórica e socialmente, é um processo e um produto de con-
flitos e movimentos sociais de resistências às assimetrias de poder e de 
saber de uma outra interpretação sobre a alteridade e sobre o significado 
dos outros no discurso dominante.

Os surdos que priorizam a língua de sinais como forma de inte-
ração e comunicação, unem-se para lutar por seus direitos. Para eles, a 
língua de sinais é um importante fator que os caracterizam como grupo. 
Como todo ser humano, as pessoas surdas também sentem a necessidade 
de comunicar uns com os outros, e através da língua de sinais eles têm 
essa oportunidade, procuram reivindicar seus direitos e crescerem como 
povo para provarem seu potencial e também construírem sua cultura. 
Para Bernardino (2000), a Libras não é considerada somente um meio de 
comunicação, mas também um fator de identidade do surdo

“A identidade torna-se uma ‘celebração móvel’: formada e transfor-
mada continuamente em relação às formas pelas quais somos represen-
tados ou interpelados nos sistemas culturais que nos rodeiam” (HALL, 
2002). Ainda sobre esse prisma (HALL, 2002) afirma que a identidade “é 
definida historicamente, e não biologicamente”. “O sujeito assume iden-
tidades diferentes em diferentes momentos, identidades que não são 
unificadas ao redor de um ‘eu’ coerente”. Strobel (2016, p. 44), em seu 
livro intitulado As Imagens do Outro sobre a Cultura Surda, afirma: A 
língua de sinais é uma das principais marcas da identidade de um povo 
surdo, pois é uma das peculiaridades da cultura surda, é uma forma de 
comunicação que capta as experiências visuais dos sujeitos surdos, sen-
do que é esta língua que vai levar o surdo a transmitir e proporcionar-lhe 
a aquisição de conhecimento universal.

Diante dessa vertente podemos perceber que o sujeito surdo tem 
suas características culturais que marcam seu jeito de se incluir e rela-
cionar com o mundo dos ouvintes, uma delas é a linguagem que difere 
dos grupos de ouvintes, assim como afirma Gesser, na sua obra Libras 
que Língua é essa? Enfatiza que é:
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Através da língua nos constituímos plenamente como seres 
humanos, comunicamo-nos com nossos semelhantes, cons-
truímos nossas identidades e subjetividades, adquirimos e 
partilhamos informações que nos possibilitam compreen-
der o mundo que nos cerca e é nesse sentido que a lingua-
gem ocupa um papel essencial na organização das funções 
psicológicas superiores. (GESSER, 2009, p. 77)

A identidade de um determinado grupo social se fortalece e re-
vela aspectos culturais importantes e estruturantes de um determinado 
grupo. Argumenta (Hall, 2002), a identidade nacional faz parte de uma 
construção que tenta encontrar sentido entre o passado e o futuro, for-
mando o que o autor chama de comunidades imaginadas, sendo assim 
as identidades são representações marcantes em um grupo que dela faz 
parte, visto que as identidades não são capazes de se construir no vazio, 
tanto as identidades como as diferenças nelas encontradas estão ligadas 
as representações sociais. 

A afirmação das identidades das identidades surdas é hoje uma 
das principais forças-motrizes das lutas desses grupos minoritários em 
diferentes países do mundo.

5 Metodologia

O quadro conceitual analítico dessa pesquisa caracterizou-se pela 
utilização de parâmetros analíticos e interpretativos da Filologia Política 
como alternativa teórico-metodológica para pesquisar os modos como 
se desenvolvem os principais embates entre a cultura surda e a cultura 
ouvinte, uma vez que a pessoa é vista num contexto coletivo em que o seu 
ser histórico e social somente se resolve como um todo unívoco cultura-
lizado. Fundamentados em Eagleton (2005) e Strobel (2016), destacamos 
características culturais que predominam no jeito de ver, de sentir e de 
se relacionar do povo surdo com a comunidade surda e com o mundo que 
o cerca, por meio da Língua Brasileira de Sinais - Libras e, secundaria-
mente, da língua portuguesa escrita. 

6 Considerações finais

Ao analisarmos o percurso histórico dos surdos, percebemos que 
a cultura surda foi, contudo, marcada por muitos padrões da ideologia 
ouvintista, impostos desde a Antiguidade e somente quebrados (e ain-
da de modo incompleto) modernamente com os discursos dos Direitos 
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Humanos. Assim pode-se afirmar que, a história da cultura surda foi 
marcada por muitos estereótipos, seja através imposição da cultura do-
minante, ou das representações sociais que narram o povo surdo como 
seres deficientes. Essa agressão contra a cultura surda pode levar a con-
flitos das identidades.

É preciso manter estratégias para a cultura surda dominante de 
não reforçar as posições de poder e privilégio. É necessário manter uma 
posição intercultural mesmo que seja de riscos. A identidade surda se 
constrói dentro de uma cultura visual. Percebe-se desta forma que a 
identidade e a cultura surda devem ser valorizadas a partir da compre-
ensão de que fazem parte de um processo social discursivo, haja vista 
que são características distintivas de um grupo social e cultural, dentre 
outros, no caso de natureza ouvinte.
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N A  R E G I Ã O  A M A Z Ô N I C A
Raaby Liandry de Souza Teixeira1

Carina Oliveira Pêgo2

Xênia de Castro Barbosa3

1 Introdução

A emergência do Zika Vírus, a partir de 2015, tornou-se um desafio 
internacional de saúde pública, tendo em vista sua acelerada dispersão 
por mais de 60 países, sua adaptabilidade às várias regiões do planeta, 
a capacidade de contaminar pessoas das diversas classes sociais e sua 
neurotoxidade, passível de ocasionar danos ao Sistema Nervoso Central 
(SNC), microcefalia e outras malformações genéticas em bebês cujas 
mães foram contagiadas pelo vírus na gestação.

Embora se trate de uma doença de circulação global, sua incidência 
é maior em países tropicais, nos quais as condições climáticas - aliadas 
a deficiências de infraestrutura urbana, de saneamento básico e acesso à 
educação e cuidados em saúde constituem o habitat perfeito para o vetor 
– o mosquito Aedes aegypti. Assim, fatores climáticos e ambientais con-
tribuem para o desenvolvimento do vetor, mas não são condicionantes 
absolutos para a existência da doença, pois esta depende não só do agen-
te patológico, mas do perfil de vulnerabilidade da população. Ademais, 
as respostas ao vírus variam conforme a disponibilidade de recursos in-
dividuais e coletivos para seu enfrentamento.

1 Técnica em Informática. Acadêmica do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas do IFRO. Bolsista de 
Iniciação Científica do CNPq.

2 Especialista em Urgência e Emergência com ênfase na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Enfermeira. 
Docente da UNIRON.

3 Doutora em Geografia pela UFPR. Docente do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de 
Rondônia. Orientadora da pesquisa.
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Por sua rápida dispersão e danos à saúde a Zika desafia os gestores 
de saúde e os dirigentes políticos, assim como aos historiadores, tendo 
em vista que a história é também chamada a contribuir para a interpre-
tação de problemas do tempo presente. Esse desafio foi habilitado aos 
historiadores por Bloch (1997), quando afirmou que a História é ciência 
dos homens no tempo e no espaço. A partir desse momento, conforme 
explicou Barros (2005), tornou-se legítimo “Estudar o momento presente, 
com vistas a perceber como este momento presente é afetado por cer-
tos processos que se desenvolvem na passagem do tempo” (2005, p. 96). 
Diante do exposto, a emergência da Zika torna-se também um problema 
passível de reflexão para os profissionais da História.

Os desafios ocasionados pela doença são amplos, sobretudo por-
que, se a sua dispersão é recente, a ecologia do vírus manifesta-se como 
problema de longa duração, com origem no Egito antigo e circulação no 
Brasil pelo menos desde o período colonial. A manifestação da doença 
ocupa o tempo da curta duração, do “evento”, mas sua gênese é tempo-
ralmente recuada. Diante de tais desafios, cabe ao historiador inventar 
novas fontes para esse novo problema (SILVA, 2011).

Ancorados na epistemologia da História das Paisagens, pretende-
-se neste artigo analisar os significados e desafios da emergência do Zika 
Vírus na Região Amazônica, considerando características socioambien-
tais dessa Região que podem influenciar no processo saúde-doença.

Ambiente e Saúde se conectam em medidas variadas e é consenso 
o entendimento de que alterações no primeiro podem contribuir para a 
geração de novos problemas de saúde ou agravar problemas já existentes. 
No entanto, os avanços da História das Paisagens têm contribuído para 
o entendimento multicausal do problema e o reconhecimento de intrica-
das e complexas teias de relações entre a sociedade e o meio em que vive. 

2 Metodologia

A modernidade trouxe consigo uma complexidade própria, que 
desafia as ciências a superar a compartimentação de conhecimentos e 
promover a religação de saberes (MORIN, 2004, 2008). É cada dia mais 
perceptível que determinados fenômenos não são sujeitos de explicações 
na maneira convencional, pois se vinculam a outros fenômenos e pro-
blemas, apresentando caráter dialógico. Apresentam fatores difíceis de 
serem determinados, que dirá mensurados e quantificados.
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Entende-se que o problema abordado neste estudo é um problema 
multidimensional, que afeta o tempo presente e convida a um tipo de refle-
xão que demanda o diálogo interdisciplinar. Diante de nossas limitações, 
propusemos esboçar essa reflexão de maneira dialógica, articulando, nesse 
primeiro momento, conhecimentos da História e da Geografia, como pri-
meiro passo para o amadurecimento acerca do desafio da pesquisa. Enten-
de-se que a História da Paisagem e a Geografia da Saúde podem contribuir 
em grande medida para o esclarecimento do problema em tela.

Esta pesquisa, desenvolvida em abordagem qualitativa, classifica-
-se quanto à natureza, como Pesquisa Básica, quanto aos objetivos, como 
Pesquisa Explicativa e no que diz respeito aos procedimentos utilizados, 
caracteriza-se como Pesquisa Bibliográfico-documental (GIL, 2008).

O recorte de estudo foi a Região Amazônia, especificamente a re-
gião política conhecida como Amazônia Legal, instituída por vontade do 
Estado brasileiro mediante a Lei 1.806, de 06 de janeiro de 1953. A Ama-
zônia Legal é formada por nove Estados brasileiros, a saber: Acre, Ama-
pá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e parte dos Estados do Mato 
Grosso, do Tocantins e do Maranhão.

Esta região abrange uma área territorial de aproximadamente 
5.200 km² (IBGE, 2010), o que corresponde a aproximadamente 60% do 
território brasileiro. Sua densidade populacional é rarefeita: apenas 4,27 
habitantes/ km² (MARTHA JÚNIOR, CONTINI, NAVARRO, 2011), e sua 
paisagem resulta de prolongado processo de intervenção humana, que 
combina técnicas e direito, ou seja, modos de fazer e normas e que regu-
lam as intervenções humanas.

No caso do recorte elaborado para o estudo, a delimitação coincide 
com a região geográfica estabelecida pelo ato administrativo criador da 
Amazônia Legal. Tem-se claro que a área reflete uma escolha política, 
mais do que continuidade ou características que conformam certa homo-
geneidade física, social ou cultural.

As fontes utilizadas foram Boletins Epidemiológicos produzidos 
pelo Ministério da Saúde do Brasil, Relatórios de Situação publicados 
pela Organização Mundial de Saúde das Nações Unidas (WHO, 2016, 
2016a, 201b), Decretos de Emergência dispostos nos diários oficiais de 
Estados da região em análise e outros documentos do Ministério da Saú-
de que informam sobre as políticas públicas adotadas para o enfrenta-
mento do desafio em saúde. Também consideramos os situation report 
(relatórios de situação sobre a Zika) publicados pela Organização Mun-
dial de Saúde em 2016.
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Essas fontes foram serializadas com vistas a destacar tanto as per-
manências como as variações da incidência da doença e as permanências 
e alterações de discursos e abordagens dos gestores em saúde. A ênfa-
se recaiu nos aspectos qualitativos, embora se tenha observado também 
alguns aspectos quantitativos, como o número de casos de registro e o 
número de casos confirmados da doença, seja por critério laboratoriais, 
seja por critérios clínicos. As series quantitativas foram relevantes para 
que pudéssemos calcular a incidência média da doença na população da 
Amazônia Legal, uma vez que o cálculo procedido pelo Ministério da 
Saúde refere-se às grandes regiões (Sul, Sudeste, Norte, Nordeste e Cen-
tro-oeste), não considera de modo específico a Amazônia Legal.

As categorias-chave da pesquisa são originárias da Geografia: pai-
sagem e região. Dialogam entre si, oportunizando também uma aproxi-
mação da História. Estas categorias podem ser assim definidas:

Paisagem: sistema amplo, aberto, permanentemente sujeito 
a fatores aleatórios (SILVA, 2011). A paisagem é síntese de 
elementos de ordem natural e de ordem cultural, forjada nas 
variadas práticas humanas. Expressa camadas de tempo que 
evidenciam concepções, técnicas, interesses e noções estéti-
cas variadas. É a interface entre o mundo e o olhar.

Para Dardel, “Muito mais que uma justaposição de detalhes pito-
rescos, a paisagem é um conjunto, uma convergência, um momento vi-
vido, uma ligação interna, uma ‘impressão’, que une todos os elementos” 
(DARDEL, (2011, p. 30). Nesse sentido, ela é horizonte em movimento. A 
Região, por sua vez, é compreendida como escala entre o local e o global, 
ponto de encontro e de disputas das duas forças. Para Milton Santos, 
ela é suporte e condição de relações globais que de outra forma não se 
concretizariam (SANTOS, 1996). Assim como a paisagem, as formas e 
conteúdos da região são dinâmicos. 

Ambas as categorias, pensadas nessa perspectiva renovada enun-
ciam complexidade e para mais bem entendê-las optou-se por considerá-
-las da perspectiva da História das Paisagens.

A História das Paisagens propõe abordar a paisagem de forma sis-
têmica e integrada:
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Ao tratarmos de amplos sistemas apenas provisoriamente 
estáveis – como as paisagens – deveríamos levar em conta 
não só a multilateralidade de processos de desenvolvimen-
to mas também, fundamentalmente, a imprevisibilidade de 
resultados a partir de pequenas alterações, turbulências ou 
intervenções aleatórias no seu funcionamento. No caso da 
análise histórica das paisagens, consideradas como um de-
terminado bioma, dever-se-ia considerar que são sistemas 
abertos, submetidos permanentemente a fatores aleatórios 
– entre os quais os variados tipos de ação humana – cujos 
resultados são previsíveis (SILVA, 2011, p. 197-198).

Assim, a paisagem não é um sistema estável e monolítico, mas di-
nâmico e sujeito ao movimento de diversas forças, algumas previsíveis e 
mensuráveis e outras não. Essa concepção é típica desse campo do co-
nhecimento e se desenvolveu, sobretudo, nas últimas décadas do século 
XX, mas nem sempre foi assim. Os ideais pré-românticos e românticos 
dos séculos XVIII e XIX tendiam a pensar a natureza em oposição ao ho-
mem, ou à cultura. Natur X Kultur como elementos inconciliáveis e inde-
pendentes e em geral, o primeiro aparecia como elemento de idealização 
e projeção de sentimentos que expressavam a insatisfação ou inquietude 
com a sociedade da época. Só na segunda metade do século XX é que essa 
concepção renovada de paisagem, indicadora de complexidade, passou a 
ser adotada na História e na Geografia.

A Região, por sua vez, chegou a ter sua validade e existência ques-
tionadas em função da aceleração do processo de globalização e sua ten-
dência em homogeneizar os espaços, todavia, esse processo não conse-
guiu anular as diferenças dos lugares, de modo que esta categoria foi 
novamente legitimada enquanto escala capaz de “revelar aspectos da 
realidade que seriam mais difíceis de serem percebidos e analisados se 
considerados apenas do ponto de vista global” (LENCIONI, 2014, p. 192). 
Essa categoria geográfica de análise, entendida nessa perspectiva mo-
derna: de ponto de encontro entre o local e a global e detentora de carac-
terísticas dinâmicas, mutáveis, que apontam escolhas políticas de dado 
período é bastante útil à História. 

Não se trata, no entanto, de promover um uso pragmático, colonial, 
de categorias e conceitos de outras áreas pela História, mas de estabelecer 
elos de comunicação com vistas a superar as fragmentações do conheci-
mento. Conforme explica Morin (2004), a História e as demais disciplinas 
vinculadas ao universo das ciências antropossociais, devem construir elos 
de comunicação a fim de contribuir no alargamento de compreensões que 
estão submersas em razão da incomunicabilidade existente entre as di-
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versas áreas do conhecimento científico. O diálogo que propomos entre 
História e Geografia não viabilizam uma análise sistêmica em sua com-
pletude, mas apresentam elementos indispensáveis para ela.

3 Resultados e Discussão

A Amazônia Legal, em função de sua amplitude geográfica, de suas 
fronteiras extensas e permeáveis e das características específicas de sua 
ocupação humana tem se configurado em uma paisagem marcada por 
complexidades.

Os recursos naturais de que dispõe: recursos vegetais, minerais, solo 
e potencial hídrico, há muito despertam a cobiça interna e externa ao Bra-
sil, colocam a segurança de suas fronteiras na agenda geopolítica nacional 
e intensificam os problemas ambientais. E estes, como se sabe, incidem 
nos processos de saúde e doença e na qualidade de vida da população.

De um lado, a riqueza e exuberância de seus recursos naturais tem 
sistematicamente atraído a cobiça internacional, situação que se repete 
desde o período colonial brasileiro. São inúmeras as investidas de pes-
soas, empresas e organizações ditas “sem fins lucrativos” envolvidas na 
exploração direta ou indireta dos recursos naturais que ela comporta. 
Por outro lado, o reconhecimento científico de que se trata de um dos 
biomas mais complexos e sensíveis do planeta, capaz de exercer influên-
cia global sobre o clima, regimes pluviométricos e hidrológicos, dentre 
outros, tem sensibilizado para a necessidade da preservação ambiental. 
Estima-se que a compreensão do funcionamento deste imbricado siste-
ma de matas, rios, animais e pessoas pode favorecer a construção de um 
cenário mais sustentável e ético no futuro.

No presente, resta o desafio de compreender – e nos casos dos 
gestores – o de gerir os danos provocados por séculos de exploração, 
com o adicional de que essa exploração persiste sob novas e velhas 
formas, em um processo dinâmico e de difícil controle, com inúmeras 
variáveis em ação. O caráter multidimensional do problema requer in-
vestidas multidisciplinares.

Desse conjunto de desafios que marcam a região em análise, centra-
mos esforços em pensar o problema da emergência da Zika, que se apre-
senta como novo componente de complexidade sócio-política e ambiental.

Fatores de ordem socioambiental, como as alterações climáticas e os 
impactos causados pelo processo acelerado de substituição da cobertura 
florestal, ao lado de um quadro problemático de saneamento básico e de 
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vastas faixas de fronteira pouco vigiadas do ponto de vista epidemiológico 
tornaram a região vulnerável à doença. 

Os primeiros casos de ocorrência de Zika Vírus foram registrados 
em 1947, na Uganda, em uma floresta denominada Zika (HAYES, 2009). 
A doença foi apresentada por macacos e por humanos, na África e na 
Oceania, e somente 60 anos após esses registros, ou seja, em 2007 é que 
passou a ser encontrada fora daqueles dois continentes.

O Brasil foi o primeiro país do continente americano a noticiar a 
presença do vírus (GONZÁLES, 2016), assim, este teria se espalhado daqui 
para os demais países da América Latina e até para países europeus, como 
a Eslovênia, em função do turismo internacional. 

No Brasil, o primeiro diagnóstico de caso de Zika vírus em huma-
nos ocorreu em 2015, no Estado do Rio Grande do Norte (Região Nor-
deste), com subsequente e rápida dispersão para outros 22 Estados da 
federação (FAVORETTO, et. al., 2016, p. 1).

O primeiro registro de isolamento viral do ZIKV (o vírus da Zika) 
no Brasil data de 2015. Conforme Luz, Santos e Vieira (2015), esse vírus 
foi isolado pelo Instituto Adolfo Lutz, de um paciente que recebeu uma 
transfusão sanguínea contaminada de um doador em período de incuba-
ção confirmada pelo Instituto Evandro Chagas.

O vírus Zika é um arbovírus flavivírus (família Flaviviridae) e até o 
momento são conhecidas duas de suas linhagens: a Africana e a Asiática 
(VASCONCELOS, 2015). De acordo com Diniz (2016, p. 36) “os arbovírus 
estão mais presentes na região dos trópicos, onde o clima e o ambien-
te favorecem sua disseminação”. A autora (op cit.) também explica que 
a maioria dos arbovírus em circulação no Brasil foram primeiramente 
identificados na Região Amazônica e de lá teriam se espalhado pelo res-
tante do território.

O principal meio de transmissão do vírus é vetorial, todavia, pode 
haver transmissão por meio de transfusão sanguínea, como atestado por 
Luz, Santos e Vieira (op. cit.), por transmissão ocupacional em laborató-
rio, por via perinatal e sexual.

Em 20 de abril de 2016, equipe de pesquisadores liderada pela pro-
fessora Silvana Favoretto publicou no site bioRxiv o relato “First detec-
tion of Zika vírus in neotropical primates in Brazil: a possible new re-
servoir” (FAVORETTO, et. al., 2016). O texto comunica que entre julho e 
novembro de 2015 a equipe realizou testes em amostras de cera e saliva 
de macacos encontrados em diversos biomas do Estado do Ceará – área 
epidêmica do ZIKV e os testes, conduzidos pelo método PCR, revelaram 
29% de positividade para o ZIKV. Deste modo, é possível que antes de 
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haver manifestação do vírus em humanos, já houvesse em primatas ne-
otropicais. E considerando que apesar de estes serem animais silvestres 
algumas pessoas os criam ilegalmente em casa, como animais de estima-
ção, é possível que essa prática tenha favorecido o contágio, mediante 
picada do mosquito no animal e, posteriormente, picada em humano.

Embora a Zika só tenha sido registrada nas Américas a partir de 
2015, a presença do Aedes aegypti – o principal vetor de transmissão - é 
remota neste continente. Estima-se que o mosquito tenha ingressado na 
América ainda no período colonial, por meio dos navios que operavam 
o transporte transatlântico de africanos escravizados (BARBOSA, 2015).

Desde 2016, a febre pelo vírus Zika é considerada patologia de 
notificação compulsória, presente na Lista Nacional de Notificação 
Compulsória de Doenças, Agravos e Eventos de Saúde Pública, estabe-
lecida pela Portaria nº 204, de 17 de fevereiro de 2016, do Ministério da 
Saúde (BRASIL, 2016).

A Zika pode se manifestar de forma sintomática ou assintomática 
(sem manifestações clínicas). A forma sintomática pode acarretar febre 
intermitente, dores nas articulações por até três meses, dor de garganta, 
exantema, dentre outros, podendo associar-se à Síndrome de Guillain-
-Barré. Mas a doença conquistou atenção internacional, sobretudo devido 
aos impactos que pode causar sobre fetos em formação, sendo este um 
dos mais graves problemas de saúde pública na atualidade. A neurotoxi-
dade do vírus pode desencadear malformações do SNC e microcefalia em 
fetos cujas mães tenham sido contagiadas pelo ZIKV no período gestacio-
nal (BARRETO et al., 2016), sobretudo no primeiro trimestre da gestação.

No que concerne à incidência da Zika, o Ministério da Saúde (BRA-
SIL, 2016a) revelou que a taxa registrada para a Amazônia Legal, em 2016 
esteve acima da registrada para o Brasil (133,4 contra 103,6) (BRASIL, 
2016a). O cálculo considera a incidência para cada cem mil habitantes.

O número de casos na Amazônia Legal deve ser visto como um aler-
ta para medidas urgentes de prevenção e aperfeiçoamento dos cuidados 
em saúde, pois se trata de doença que apresenta perfil de rápida disper-
são espacial, que não encontra barreiras para sua circulação e que tem na 
Amazônia condições ambientais favoráveis. Por condições ambientais fa-
voráveis indicamos a interconexão dos seguintes fatores: clima equatorial 
(quente e úmido), precipitação pluviométrica elevada, condições precárias 
de saneamento básico (sobretudo falta de coleta de lixo e de drenagem de 
águas superficiais), que elevam a vulnerabilidade à doença. 

De acordo com o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáti-
cos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o clima atual da região 
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Amazônica é uma combinação de vários fatores, sendo o mais importan-
te a disponibilidade de energia solar, alcançada por meio do balanço de 
energia. Devido aos altos valores de energia que incidem na superfície, 
o comportamento da temperatura do ar apresenta pequena variação ao 
longo do ano, com exceção da parte mais ao sul da Região, onde se loca-
lizam os Estados de Rondônia e Mato Grosso, que sofrem interferência 
da ação de sistemas frontais (denominados localmente de “friagens”). A 
amplitude térmica sazonal é da ordem de 1-2 C, sendo que os valores 
médios situam-se entre 24 e 26º C. 

O Instituto de Pesquisas Espaciais explica ainda que a energia que 
atinge a superfície terrestre é devolvida para a atmosfera na forma de flu-
xo de calor sensível (aquecimento) e latente (evapotranspiração), permi-
tindo a interação entre o balanço de energia e umidade. Assim, o saldo de 
radiação é repartido em termos de calor sensível e/ou latente, conforme as 
condições ambientais e de água no solo.

No que diz respeito à precipitação, a média na Região Amazônica 
é de aproximadamente 2300 mm/ano-1 (INPE, op. cit. 2000). Os valores 
são mais elevados próximo à Cordilheira dos Andes, devido à elevação 
orográfica da umidade transportada pelos ventos alíseos de leste da Zona 
de Convergência Intertropical (ZCIT). Ainda de acordo com o autor (op. 
cit.), na região costeira (no litoral do Pará ao Amapá), a precipitação tam-
bém é alta e sem período de seca definido, devido à influência das linhas 
de instabilidade que se formam ao longo da costa litorânea durante o pe-
ríodo da tarde e que são forçadas pela brisa marítima. O autor considera 
ainda a influência da penetração de sistemas frontais oriundos da região 
sul rumo à parte central da Amazônia. Esses sistemas estariam intera-
gindo e organizando a convecção local.

Não menos delicado que seu meio natural (altamente antropiza-
do e afetado pelas ações humanas), é seu meio ambiente construído e, 
nesse sentido, cabe destacar que a construção da Amazônia enquanto 
espaço social vem se dando desde o período colonial com foco no aten-
dimento de interesses exógenos, de modo que lógicas estranhas e con-
flitantes tem se imposto sobre os modos de ser, viver e pensar de suas 
populações tradicionais.

Da exploração das drogas do sertão pelos primeiros bandeirantes, 
à exploração dos recursos hídricos pelos grandes consórcios de produção 
de energia hidrelétrica, a paisagem amazônica tem se reconfigurado, evi-
denciando sobreposição de tempos, técnicas e interesses políticos. Um 
ponto que se repete nesse processo é a ideia de expansão da fronteira 
(geográfica, política, agrícola), expansão esta cujo propósito é ampliar 
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vantagens econômicas por meio de uma economia de fronteira.
Esta economia de fronteira, analisada por Becker (1994) e Machado 

(1999), contou tanto com um povoamento de “ordem intencional”, pla-
nejada pelo Estado por meio de projetos e programas integrados de co-
lonização, quanto de “ordem espontânea” (MACHADO, 1999), ou seja, 
atendendo a demandas da própria população. Contribuíram para o pri-
meiro a implantação de redes de infraestrutura com o intuito de integra-
ção regional, além de projetos agropecuários e de assentamento rural. A 
respeito desse processo gostaríamos de destacar dois problemas decor-
rentes: o tipo de cidade que foi formado e os impactos das alterações do 
ecossistema na saúde humana.

Em estudo anterior (BARBOSA, 2015), afirmamos que as cidades 
que se desenvolveram no contexto em análise foram estratégias de fixa-
ção de mão de obra, especialmente a de trabalhadores com menor qua-
lificação profissional, para distribuí-la, posteriormente, para outros lu-
gares e atividades. Não se tratou, portanto, da construção de um espaço 
socialmente organizado para a fixação de pessoas e constituição de uma 
comunidade, eticamente comprometida com a vida naquele espaço.

Por outro lado, esse modelo de ocupação intensificou a ocupação 
demográfica, ampliando a pressão por recursos naturais. Com isso, a 
Amazônia já teve mais de 16% de sua área total desmatada (FEARNSI-
DE, 2003; FERREIRA, VEINTICINQUE, ALMEIDA, 2005). A destruição 
da cobertura vegetal e a formação de cidades com infraestrutura urbana 
e de saúde inapropriada têm favorecido a proliferação de endemias tro-
picais como a dengue e a Zika. É importante notar, contudo, que esses 
fatores, por si sós, não são suficientes para explicar a elevada ocorrência 
dessas doenças, mas atuam de forma conjunta com outros fatores, como 
os relacionados às alterações climáticas, a baixa fixação de profissionais 
da saúde e a limitações de acesso aos serviços de saúde.

Sinteticamente, pode-se afirmar que o processo de ocupação da 
Amazônia, mesmo quando ordenado pelo Estado, tem promovido desor-
dem e desagregação dos ecossistemas nativos, impondo modelos de de-
senvolvimento que não levam em conta peculiaridades regionais e voca-
ções ecológicas. Como resultado dessas ações, pode-se notar a adaptação 
de espécies silvestres às condições domiciliares e ruderais, como depósi-
tos de lixos e terrenos baldios, e a proliferação de espécies já adaptadas 
ao ambiente urbano, por conseguinte o surgimento de novas patologias 
e surtos e epidemias de outras, já conhecidas.

Essas alterações na paisagem afetam não só o meio ambiente como 
a qualidade de vida e de saúde da população. Em um mapeamento dos 
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principais problemas que afetam a qualidade de vida da população ama-
zônica, Freitas e Giatti (2009) indicaram que as seis alterações ambien-
tais mais notadas e que impactam negativamente a qualidade de vida e a 
saúde são o desmatamento e queimadas (ambas com 68%), a ocorrência 
de doença endêmica (51%), presença de vetor de doença (44%), presença 
de lixão em proximidade de área de ocupação humana (43%) e presença 
de esgoto a céu aberto (41%).

De acordo com Leff (2000), os problemas ambientais são problemas 
eminentemente sociais, ou seja, formados por processos sociais diversos. 
E a atuação humana sobre o ambiente, por meio da técnica, a tal ponto 
tem se intensificado que o tem desconfigurado. Em consonância à tese 
de Leff (op cit.), Ávila-Pires esclarece que

Do ponto de vista ecológico, o domínio da terra pelo ho-
mem constituiu um problema para as demais espécies. Nos 
últimos cem anos ele adquiriu o poder de influir, decisiva-
mente, na constituição e equilíbrio dos ecossistemas, de 
alterar os padrões de distribuição biogeográfica de macro 
e microorganismos, e de alterar o ritmo dos processos de 
evolução da crosta terrestre e da biosfera. Erosão, poluição 
e extinção de espécies de plantas e animais constituem fe-
nômenos naturais. Mas sua desorganização e aceleração, 
como subproduto das atividades humanas e, em especial, do 
ritmo do progresso tecnológico acelerado, comprometem a 
estabilidade do sistema ecológico de maneira irreversível. 
(ÁVILA-PIRES, 1989, p. 210)

A tecnificação utilizada pelas sociedades para se apropriar do am-
biente e moldá-lo a seus interesses não corresponde a todas as áreas e ati-
vidades da vida produtiva. Há, por exemplo, inúmeras técnicas e tecnolo-
gias de produção, mas poucas de preservação da vida e reversão de danos. 

É possível evidenciar na Amazônia Legal um quadro de intensas 
disparidades, no qual as estradas interligam apenas os espaços de inte-
resse econômico e os bens e serviços públicos também são distribuídos 
de modo desigual.

Essa distribuição desigual de bens e serviços em uma região de 
complexa diversidade biológica, clima quente e grandes distâncias ge-
ográficas entre um município e outro, e entre os vários municípios e as 
cidades polos dos serviços de saúde têm produzido graves problemas de 
saúde pública. Desse modo, entende-se que as principais enfermidades 
que acometem as populações amazônicas não se explicam somente pela 
sua localização geográfica (tropical), em razão de seu clima, vegetação e 
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modo de organização urbana, mas expressam escolhas políticas, técnicas 
e no limite, escolhas de ordem ética. Hilton Silva (2006) elucida:

Qualquer viajante na Amazônia percebe facilmente as gran-
des discrepâncias em termos de acesso aos serviços básicos 
de infraestrutura, como saneamento ambiental, atendimen-
to de saúde, e serviços de tratamento de água, entre as áreas 
urbanas e as áreas rurais da região. Infelizmente, essa reali-
dade mudou pouco e muito lentamente nas últimas décadas. 
Garantir o acesso a tais serviços para a maioria da popu-
lação continua a ser um dos maiores desafios das políticas 
públicas para esta parte do Brasil (SILVA, 2006, p. 78).

Além da urbanização insuficiente e das rápidas alterações na co-
bertura florestal não se pode negligenciar como fator relevante para a 
compreensão do processo de adoecimento da população amazônica as 
condições de acesso aos serviços de saúde, uma vez que estes tendem a se 
concentrar nos núcleos urbanos, e parte considerável da população ama-
zônica habita em áreas ribeirinhas, áreas remanescentes de quilombos, 
terras indígenas e unidades de conservação e estas são, em sua ampla 
maioria, desassistidas de serviços de saúde, serviços educacionais e de 
tecnologias da informação e da comunicação. 

Até mesmo o acesso à informação é problemático, uma vez que 
muitas comunidades não possuem sequer escolas de Ensino Básico, que 
dirá serviço de provedor de internet e telefonia celular, que favorecem 
a difusão rápida de conhecimento, para promover educação em saúde 
e prevenção de doenças. Assim, há problemas estruturais que precisam 
ser enfrentados para a construção de uma paisagem mais saudável, e a 
entendemos como a interface visível entre a sociedade que a constrói na 
dialética dos dias e os que a observam, de perto ou de longe. 

As políticas públicas de saúde desenvolvidas na região Amazôni-
ca operam com um perfil epidemiológico bastante desafiador: ao passo 
que a população residente nesta região sofre com as chamadas “doenças 
tropicais”, como malária, dengue, esquistossomose e zika; doenças infec-
ciosas graves mantêm-se em cifras elevadas, como é o caso das hepatites 
virais, hanseníase, tuberculose e leishmaniose. E Considerando os novos 
hábitos de consumo introduzidos na cultura amazônica esse perfil epide-
miológico tem se modificado, mas não por exclusão, e sim por inclusão, 
ou seja: não são as “velhas” endemias tropicais que desapareceram, mas 
as novas doenças da vida moderna que se introduzem na região e se ma-
nifestam na paisagem. Assim, doenças negligenciadas convivem com as 
crônico-degenerativas vinculadas aos hábitos de vida e consumo típicos 
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de cidades modernas. Esse fenômeno é conhecido como double burden 
(carga dupla) (BRASIL, 2004).

Nesse sentido, avaliar as políticas públicas de saúde referentes ao 
Zika vírus implementadas na região Amazônica e discutir os desafios do 
contingenciamento desse vírus implica em reconhecer, primeiramente, 
que a Zika é apenas um dos problemas de saúde que afeta sua população 
e que as políticas públicas de combate ou controle da doença é uma ação 
necessária e urgente, mas que isoladamente e por si só não é suficiente 
para a resolução do problema. Isso porque: (1) a Zika é uma virose trans-
mitida por mosquito que necessita de água, preferencialmente limpa e 
parada, para se reproduzir, (2) a cobertura do serviço de tratamento e 
distribuição de água na maioria das cidades amazônicas é precária, o que 
leva muitos moradores a improvisarem depósitos para o líquido, como 
forma de se precaver da falta iminente, (3) há carência de recursos huma-
nos (profissionais da saúde em geral), (4) há carência de postos de saúde, 
hospitais e laboratórios. Tais fatores, somados às condições climáticas 
e às dificuldades de acesso ao sistema de saúde (devido às longas dis-
tâncias geográficas, as condições das estradas e dos rios) e a dificuldade 
de realizar vigilância epidemiológica em uma área de mais de 5 mil km² 
tornam o problema da Zika um importante desafio de saúde pública. 

4 Considerações finais

A Zika é uma patologia emergente de circulação global. Seus im-
pactos, todavia, são sentidos de modo mais intenso nos países tropicais, 
que são países em desenvolvimento. Isso se deve não à sua localização 
geográfica, mas às condições socioambientais aí existentes, condições 
essas que foram e são historicamente produzidas e estão longe de alcan-
çarem estabilidade. Estão em processo.

Diversos fatores concorrem para a ocorrência da Zika, dentre os 
quais se destacou, no presente estudo, as alterações no meio ambiente e a 
vulnerabilidade social, que relacionamos à insuficiência de infraestrutura 
urbana, de saneamento básico, de distribuição de água tratada, de acesso 
aos serviços de saúde e de acesso à informação.

Embora os problemas acima listados sejam recorrentes na maioria 
das regiões brasileiras, considera-se a situação da Amazônia Legal uma 
situação de emergência nesse aspecto, devido às carências e limitações 
impostas pelo modelo de exploração econômica que lhe foi imposto: eco-
nomia de fronteira, forjada para ser periférica e atender a outros centros 
de interesse. A urbanização a ela imposta foi incompleta, o suficiente 



408

Heloisa Helena Siqueira Correia e Laíssa Pereira de Almeida (Orgs)

apenas para atender aos interesses dos investidores. A infraestrutura de 
saúde é precária, as redes de interligação são descontínuas e apresentam 
pontos de difícil acesso. As informações, as campanhas de saúde pública 
e as ações de educação não chegam a todas as pessoas. Não chegam às 
que mais precisam, e se chegassem também não seriam suficientes. Seria 
uma parte do todo que é necessário para promover saúde na Amazônia. 
Diante disso, a emergência da Zika é um indício dos graves problemas 
que afetam aquela região e esses problemas são simultaneamente físicos 
e sociais, dialógicos, cipoais, como as plantas e os homens que se entre-
laçam simbioticamente na floresta que existe muito mais no imaginário 
e nas ficções literárias e históricas do que no solo, propriamente dito.

Entende-se, portanto, que a Zika é problema complexo, emaranha-
do em um conjunto de outros problemas em um sistema frágil e em per-
manente transformação, seja por forças humanas, perceptíveis, passíveis 
de enfrentamento político, seja por ações invisíveis e de longa duração, 
a serem estudadas por historiadores, geógrafos e climatólogos do futuro.

Para o enfrentamento desse problema recomenda-se a integração 
de políticas públicas: saúde, educação, habitação, infraestrutura urbana 
e rural, saneamento básico e meio ambiente. Sugere-se ainda o estudo de 
ética em todas as disciplinas escolares, de modo a favorecer a formação 
de pessoas mais responsáveis e com uma visão mais aprofundada das 
interconexões que regem a vida no planeta. A História, por ser a ciência 
dos homens no tempo e no espaço, tem vocação especial para liderar 
essas discussões.

A contribuição que buscamos oferecer com esta pesquisa foi no 
sentido de sensibilizar para a complexidade e fragilidade do ambiente 
amazônico e para a necessidade de se articular conhecimentos para a in-
terpretação de desafios do tempo presente, sendo a Zika o mote escolhido. 

Para os estudos posteriores sugere-se investigar aquele que nos pa-
rece o mais grave dos desdobramentos da Zika: a microcefalia. É pertinen-
te acompanhar como sociedade e Estado têm respondido a esse desafio. 
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26  E N S I N O  D E  H I S T Ó R I A  E  O S  D I Á L O G O S 
I N T E R D I S C I P L I N A R E S :  N A  E D U C A Ç Ã O  D E 

J O V E N S  E  A D U L T O S  ( E J A ) 1

Andreia Cristina Siqueira 2

Juliana dos Santos Figueiredo 3

1 Introdução

O estudo aqui apresenta uma temática que busca através de pes-
quisa bibliográfica identificar o percurso histórico da Educação de Jo-
vens e Adultos-EJA, bem como discorrer nas literaturas acerca do assun-
to por meio de uma pesquisa bibliográfica em obras publicadas em livros 
e outras fontes em ambiente virtual, a fim de entender os reais interesses 
as especificidades do Ensino de história nesta modalidade; que atende os 
anos finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio.

Em relação ao ensino de história objetiva-se que o professor esteja 
instrumentalizado a partir de uma formação sociopolítica e cultural e 
possa estimular seus discentes a descobrirem todo social que cada um é 
formado; como indivíduo subjetivo, marcado por sua identificação polí-
tica e partidária, que contribui para seu atual lugar no mundo.

Justifica-se o tema proposto, haja vista que o ensino de História 
no EJA não pode ser banalizado e muito menos ser tratada como uma 
disciplina comum, muito pelo contrário, é complexa, exige habilidades, 
deve ser respeitada, e precisa se tornar um ensino de excelência e pro-
porcionar conteúdos importante para a formação desse grupo de alunos.

1 O presente artigo apresenta pesquisa bibliográfica realizada a partir de reflexões observadas na E.E.F CEEJA 
-Rolim de Moura/RO.

2 Graduada em Pedagogia e Filosofia. Especialista em Libras e Educação Especial. Mestranda em História e 
Estudos Culturais sob orientação do Prof. Dr. Júlio César Barreto Rocha (UNIR). E-mail: andreia.libras06@hotmail.com

3 Graduada em Pedagogia. Especialista em Artes Aplicada a Educação. Mestranda em História e Estudos 
Culturais sob orientação do Prof. Dr. Estevão Rafael Fernandes (UNIR). E-mail: julianatutorauab@gmail.com                                                   
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Os pressupostos teóricos apresentados nesta pesquisa apontam 
que a disciplina de História é de fundamental importância para o desen-
volvimento do aluno da modalidade Jovens e Adultos, pelo fato de esta 
sempre em fase construtiva e evolutiva de sua formação global, permitin-
do um pensar e um agir mais responsável, consciente e produtivo, e pos-
sibilitando uma abertura para a concepção de valores, verdades, justiça, 
estética, entre outros.

A importância do ensino de História na Educação de Jovens e 
Adultos remete a duas questões básicas: sendo a primeira refere-se à po-
sição ocupada por essa modalidade de educação no âmbito das políticas 
educacionais e no próprio contexto escolar ao longo da história da edu-
cação brasileira e a segunda exige compreender como, para essa modali-
dade de educação, construiu-se (ou não) uma especificidade de objetivos, 
conteúdos e métodos para o ensino de História, nas relações entre esse 
ensino, à instituição escolar e a sociedade. 

Em síntese vale destacar que as técnicas empregadas em sala de 
aula para o ensino e a aprendizagem de história devem atender aos se-
guintes princípios: construir pensamento, valorizar experiências, rein-
ventar ideias, contribuir para a boa formação do estudante e para a 
qualidade do ensino, propor didática de ensino capaz de proporcionar 
mediação pedagógica que facilite o processo de aprendizagem e garanta 
a interdisciplinaridade.

2 Características da EJA

Os adultos analfabetos e/ou subescolarizados veem a educação 
como um processo de desenvolvimento da competência no seu poten-
cial para lidar com as coisas do dia-a-dia, pois retornam à escola, pres-
sionados pelos problemas do cotidiano. Alguns são adolescentes com 
histórias de fracassos escolares como a repetência e a evasão; outros 
são frutos da inclusão tardia na escola muitas vezes pela necessidade 
de iniciar o trabalho precocemente; outros, pela exigência da qualidade 
no mercado de trabalho, buscando melhores oportunidades e/ou a ga-
rantia da permanência no emprego, num mundo onde existem milhões 
de desempregados.

A EJA oferece chances aos discentes que já estão desmotivados, 
com várias responsabilidades, com receio de estar em uma sala de aula 
fora da faixa etária de idade, de voltar aos seus estudos de forma menos 
burocrática e de forma adequada para suas necessidades.
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Segundo Brasil (2002), a Educação de Jovens e Adultos no Brasil 
tem suas origens no Brasil-Colônia, em que os religiosos exerciam ações 
educativas junto aos adultos, o império também impetrou algumas ativi-
dades nesta modalidade de ensino, no entanto, estes fatos nada contribu-
íram, pois a concepção de cidadãos ficava bastante restrita a burguesia 
da época. Porém, a Constituição de 1824, que foi baseada na europeia, 
tinha no seu bojo, a educação primária gratuita para todos. Este procedi-
mento tornou-se frequente nas demais constituições, sendo considerado 
um fato marcante para o ensino no país.

A elite brasileira nunca se colocou a favor do ensino para o pro-
letariado, pois estes na posição de classe dominante, certamente não 
achavam e não acham viável, o fato do cidadão desenvolver-se intelec-
tualmente, uma vez que esta situação os torna pessoas esclarecidas e co-
nhecedoras dos seus direitos, encaminhando-os a se rebelarem contra 
a exploração em todos os sentidos. Com intensa influência europeia, a 
Constituição Brasileira de 1824 formalizou a garantia de uma “instru-
ção primária e gratuita para todos os cidadãos”. Tal definição foi sendo 
semeada e se tornou presente nas sucessivas constituições brasileiras. 
Desta forma, a legislação apenas fazia constar no seu teor a questão da 
gratuidade (BRASIL, 2002, p. 68).

No entanto, a história da educação no Brasil, mostra que nunca 
vinha sendo colocada em prática esta prerrogativa, pois o que sempre 
se viu, diz respeito ao fato de que a educação sempre ficava restrita as 
classes mais privilegiadas economicamente. A partir de 1920, diversos 
movimentos civis, e mesmo oficiais, lutaram contra o analfabetismo. 

A pressão trazida pelo impulso da urbanização, no início da in-
dústria nacional, que impunha a necessidade de formação de uma mão-
-de-obra local, aliada à importância da manutenção da ordem social nas 
cidades, encaminhou as grandes reformas educacionais da época nos 
principais centros do país. Além disso, os movimentos dos trabalhado-
res, fossem de inspiração libertária ou comunista, valorizavam a educa-
ção em seus pleitos e reivindicações.

Nesse período, o Decreto N.º 782/A, de 13 de janeiro de 1925, de-
nominado Lei Rocha Vaz, ou Reforma João Alves, instituiu a criação de 
escolas noturnas para adultos. Somente na década de 40 que a EJA se 
consolidou como assunto de política nacional, por força da Constituição 
de 1934, estabeleceu nacionalmente a obrigatoriedade e a gratuidade do 
ensino primário para todos.
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Destacaram-se em âmbito nacional:

• a criação do Fundo Nacional de Ensino Primário (1942), que 
tinha por objetivo ampliar a educação primária, de modo a 
incluir o ensino supletivo para adolescentes e adultos;
• o Serviço de Educação de Adultos (SEA, de 1947), cuja fi-
nalidade era orientar e coordenar os planos anuais do en-
sino supletivo para adolescentes e adultos analfabetos; • a 
criação de campanhas como a Campanha de Educação de 
Adolescentes e Adultos (CEAA, de 1947), que teve grande 
importância como fornecedora de infraestrutura aos esta-
dos e municípios para atender à educação de jovens e adul-
tos; • a Campanha Nacional de Educação Rural (1952); 
• a Campanha Nacional de Erradicação do Analfabetismo 
(1958) As duas últimas, de curta duração, tiveram poucas re-
alizações. (BRASI, 2002, p. 14)

No início da década de 60, a Lei n.º 4.024/61 instituiu que os maio-
res de 16 anos poderiam obter certificado de conclusão do curso ginasial 
através da prestação de exames de madureza, e os maiores de 19 anos po-
deriam obter o certificado de conclusão do curso colegial. Como a legis-
lação não especificava quem seriam os responsáveis pelos exames, eles 
passaram a ser realizados também por escolas privadas autorizadas pelos 
conselhos e secretarias, ao lado dos estabelecimentos oficiais.

De acordo com Brasil (2002), na mesma década, difundiram-se as 
ideias de educação popular, acompanhando a democratização da escolari-
zação básica. Estudantes e intelectuais desenvolviam novas perspectivas 
de cultura e educação junto a grupos populares, por meio de diferentes 
instituições e com graus variáveis de ligação com o Estado. Destacaram-
-se: Movimento de Educação de Base (MEB), da Conferência Nacional 
dos Bispos do Brasil (CNBB); Movimento de Cultura Popular do Recife, 
iniciado em 1961; Centros Populares de Cultura da União Nacional dos 
Estudantes (UNE); Campanha de Pé no Chão Também se Aprende a Ler, 
da Secretaria Municipal de Educação de Natal; Programa Nacional de 
Alfabetização do Ministério da Educação e Cultura, em 1964, que contou 
com a presença de Paulo Freire.

Nos seus primórdios, a educação de jovens e adultos era ofere-
cida apenas em nível equivalente ao ensino primário; a partir de 1960, 
foi estendida ao curso ginasial. Entretanto, toda essa atividade foi sus-
pensa por ocasião do golpe militar, quando muitos dos promotores da 
educação popular e da alfabetização passaram a sofrer repressão. Per-
sistiram algumas iniciativas, desenvolvidas frequentemente em igrejas, 
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associações de moradores, organizações de base local e outros espaços 
comunitários, influenciadas pelas concepções da educação popular com 
intencionalidade política.

A Proposta Curricular para a Educação de Jovens e Adultos, Brasil 
(2002), evidencia que o golpe militar de 1964 trouxe uma nova proposi-
ção que aprofundou a distância entre o ímpeto urbano, modernizador, 
industrializante e demográfico do país e os processos de democratização 
dos bens sociais. A concentração de renda e o fechamento dos canais 
de participação e de representação fazem parte destes mecanismos de 
distanciamento. O rígido controle sobre as forças sociais de oposição ao 
regime permitiu o aprofundamento dos processos conducentes à moder-
nização econômica para cujo sucesso era importante a expansão da rede 
física da educação escolar primária. O acesso a escola e a outros bens, 
por parte dos segmentos populares, não se deu de modo aberto, qualifi-
cado e universal. Ele se fez sob o signo do limite e do controle ditatorial 
vigente à época, detalhe este que comparado com o que se prega na atu-
alidade, podemos observar que pouca coisa mudou.

Este mesmo governo cria em 1967 o MOBRAL (Movimento Brasi-
leiro de Alfabetização), começando uma maciça campanha nacional de 
alfabetização além de uma educação continuada para jovens e adultos.

Em 1971 cria-se a Lei nº 5692/71, a Lei de Diretrizes e Bases para 
a Educação Nacional, que implanta o ensino supletivo no país. Até a dé-
cada de 80, o Mobral não parou de crescer, difundindo-se por todo o 
território nacional e diversificando sua atuação. Uma de suas iniciativas 
foi o Programa de Educação Integrada (PEI), que condensava o primário 
em poucos anos e abria a perspectiva de continuidade dos estudos ao 
recém-alfabetizados do Mobral. Com a instituição do ensino supletivo 
pelo MEC, em 1971, a escolaridade se ampliou para a totalidade do ensi-
no de 1º grau. Foram então redefinidas as funções desse ensino, e o MEC 
promoveu a implantação dos Centros de Ensino Supletivo (CES), a fim 
de atender todos os alunos – inclusive os egressos do Mobral – que dese-
jassem completar os estudos fora da idade regulamentada para as séries 
iniciais do ensino de primeiro grau (BRASIL, 2002, p. 16).

O ensino supletivo possuía características diferenciadas do ensino 
regular, pois poderia ser ministrada a distância e tinha como meta suprir 
as necessidades de escolarização aos jovens e adultos que não consegui-
ram suprir a escolarização na idade própria. Com a saída do Governo 
Militar, extinguiu-se o Mobral e implantou-se o Fundo Nacional para 
a Educação de Jovens e Adultos, que ficou conhecido como Fundação 
Educar que tinha como funções, dentre outras, fomentar o atendimento 
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às séries inicias do 1º grau, a produção de material e a avaliação de 
atividades, entidade esta que teve suas atividades encerradas em 1990 
sem grande êxito, pois o número de analfabetos ainda era bastante con-
siderável no país.

A Lei nº 9394/96 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação, na seção 
dedicada à educação básica de jovens e adultos, reafirmou o direito destes 
a um ensino básico adequado às suas condições, e o dever do poder públi-
co de oferecê-lo gratuitamente, na forma de cursos e exames supletivos. 
A lei alterou a idade mínima para realização de exames supletivos para 15 
anos, no Ensino Fundamental, e 18, no Ensino Médio, além de incluir a 
educação de jovens e adultos no sistema de ensino regular. Sendo assim, 
esta Lei prevê que a EJA se destina àqueles que não tiveram acesso (ou 
não deram continuidade) aos estudos no Ensino Fundamental e Médio, 
na faixa etária de 7 a 17 anos e, deve ser oferecidas em sistemas gratuitos 
de ensino, com oportunidade educacionais apropriadas, considerando as 
características, interesses, condições de vida e de trabalho do cidadão.

Em resumo, a história da EJA, fica bem claro que esta modalidade 
de ensino surgiu como função reparadora de uma dívida social que o país 
tem com os jovens e adultos que por diversos motivos, principalmente 
sociais, não conseguiram concluir a educação básica nas corresponden-
tes idades. Sendo assim, esta função não se refere apenas à entrada dos 
jovens e adultos no âmbito dos direitos civis, pela restauração de um di-
reito a eles negado – o direito a uma escola de qualidade –, mas também 
ao reconhecimento da igualdade ontológica de todo e qualquer ser hu-
mano de ter acesso a um bem real, social e simbolicamente importante. 
Mas não se pode confundir a noção de reparação com a de suprimento. 
Para tanto, é indispensável um modelo educacional que crie situações 
pedagógicas satisfatórias para atender às necessidades de aprendizagem 
específicas de alunos jovens e adultos, contexto histórico e visão global 
da gestão educacional.

3 Ensino de história na EJA

O ensino na EJA é fundamentado nas Diretrizes Curriculares 
(DCE/EJA, 2006), que orientam as questões metodológicas e os conteú-
dos que devem ser estudados em cada estado e vem sendo discutidas em 
diversos setores educacionais, tendo em vista as especificidades desta 
modalidade na sociedade atual.
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Ao tratarmos das práticas docentes, é indispensável uma 
breve abordagem sobre seu conceito. As práticas de ensi-
no têm sido alvo de reflexões há pelo menos três décadas e 
o foco principal de diversos eventos, como exemplo maior 
o Encontro Nacional de Didática e Prática de Ensino (EN-
DIPE), entretanto a história da prática de ensino remonta 
desde a década de 1930 e vem sendo estudada por vários 
educadores que discutem sua inserção nos currículos atra-
vés das leis e outras disciplinas como a Didática e o Estágio 
Curricular. (MARANDINO, 2005, p., apud BONETE, 2012)

Pois geralmente o publico que retorna as salas de aula nesta faixa 
etária buscam outros ideais e precisam de um ensino diferenciado das 
concepções da educação formal para crianças e adolescentes.

Diferenciando a EJA das concepções de educação formal 
para crianças e adolescentes, onde o elemento identificador 
é o conceito de ensino estruturado na lógica etária, busca-se 
na reafirmação do legado da educação popular, reconhecer 
a educação de jovens e adultos como uma etapa com suas 
especificidades, nomeando, em sua definição legal, pedagó-
gica e política, os alunos trabalhadores não como educando 
de uma etapa de ensino, mas como sujeitos que carregam 
em suas existências uma gama complexa de características 
sociais e culturais, que invadem cotidianamente as salas 
de aulas noturnas, desafiando os docentes a apurar o olhar, 
principalmente para além do conceito restrito de ensino. 
(BONETE, 2012, p. 08)

“As riquíssimas experiências de educação de jovens e adultos que 
na atualidade continuam se debatendo com essas inquietações merecem 
ser respeitadas, legitimadas e assumidas como formas públicas de garan-
tir o direito público dos excluídos à educação.” (ARROYO, 2001, p. 13).

Exclusão essa que vai além do contexto educacional, como vimos 
em Paulo Freire (1987), onde a sociedade “reconhece a existência de uma 
luta entre oprimidos e opressores dentro das classes sociais, e se posi-
ciona totalmente a favor da transformação das condições de existência 
e das ações dos excluídos, como se nota na passagem em uma das suas 
principais obras, Pedagogia do Oprimido.” (BONETE, 2012, p. 09).

A realidade social, objetiva, que não existe por acaso, mas como 
produto da ação dos homens, também não se transforma por acaso. 
“Se os homens são os produtores desta realidade e se esta, na “inversão 
da práxis”, se volta sobre eles e os condiciona, transformar a realidade 
opressora é tarefa histórica, é tarefa dos homens.” (FREIRE, 1987, p. 39).
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Nessa concepção, a educação seria o espaço formal para possibi-
litar aos mais novos o acesso a um produto cultural que deveria ser per-
petuado pelas novas gerações. “Assim, todas as ações de educação que 
saíssem dessa lógica geracional, não teriam legitimidade ou se constitui-
riam numa ação desprovida de intencionalidade pedagógica ou reduzida 
à mera politização da educação.” (BONETE, 2012, p. 09).

Ou seja, quem quer que queira educar adultos, na realidade, pre-
tende agir como guardião e impedi-los da atividade política? “Como não 
se pode educar adultos, a palavra educação soa mal em política; o que há 
é um simulacro de educação, enquanto o objetivo real é a coerção sem 
uso da força.” (LOVISOLO, 1990, p. 73).

 E no centro dessa discussão muitos desafios se voltam para o do-
cente de História na educação de jovens e adultos trabalhadores e na 
relação entre educador e educando, está a questão de reconhecer a edu-
cação como possibilidade ou impossibilidade de conscientização dos in-
divíduos. Tornando-se um debate 

intrincado e requer prudência analítica, para que não se 
caia numa visão reducionista dessa delicada e complexa 
relação, que, antes de tudo, é uma relação política e, por-
tanto deve ser encarada prioritariamente nessa dimensão. 
(BONETE, 2012, p. 09)

Além da reprodução de um modelo de prática escolar tradicional, 
existe ainda, por parte dos professores que atuam nessa modalidade no 
ensino de história, um estranhamento frente à heterogeneidade que mar-
ca os perfis dos alunos da EJA: alunos cansados depois de uma jornada 
diária de trabalho, alguns com histórico de pobreza extrema e, principal-
mente, com muitas dificuldades de assimilar conteúdos e conceitos que 
os professores trabalham em sala de aula.

Fatores que segundo Bittencourt (2014, p. 07) levam os educadores 
a uma contradição pois lidam com alunos que em pouco se assemelham 
ao modelo de escola moderna e de suas expectativas de aluno e ainda, 
de ensino e aprendizagem, problematizando essa questão, aponta ser a 
seleção de conteúdos a base constituidora do saber disciplinar que os 
professores mobilizam em seu trabalho docente.

Assim observa-se que este saber se materializa como uma prática 
de caráter contraditório e no caso específica da disciplina de História, tal 
contradição reside em dois aspectos: na impossibilidade real de se ensi-
nar toda a História da humanidade e nas condições de ensino em que o 
docente está inserido e que dificultam, por diferentes indicadores, a ple-
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na assimilação por parte dos alunos do conteúdo histórico/historiográfi-
co invariavelmente assentados em uma lógica de grande complexidade e 
densidade intelectual.

Dessa forma, os professores precisam ser redefinidores de políti-
cas de currículo em suas salas de aula, entendendo que “a re-criação e 
execução” de um currículo crítico constitui esforço teórico e político na 
construção de um ensino comprometido com a realidade dos alunos jo-
vens e adultos trabalhadores e na superação das questões especificas e 
complexas em torno do conteúdo histórico e de sua seleção no espaço 
escolar.” (NICODEMOS, 2013, p. 65).

Tendo em vista que por meio da História que as pessoas procuram 
compreender as mudanças por que passam em suas próprias vidas: é “[...] 
por meio da História política e social ensinada nas escolas que levam os 
alunos a compreender e aceitar o modo pelo qual o sistema político aca-
bou tomando a forma como é.” (THOMPSON, 1992, p. 21).

No Brasil, autores como Jayme Pinsky e Carla Pinsky (2003 p. 28), 
há vários anos têm se dedicado às questões ligadas ao ensino de História, 
apontam que o conhecimento histórico por si próprio carrega profundo 
potencial transformador, ou seja, elementos que contribuem para a forma-
ção crítica tão enfatizada nos currículos escolares. Para eles, é indiscutível 
o caráter da História justamente porque traz no bojo diálogos e reflexões 
necessárias para que os seres humanos sobre a sociedade que os cerca.

Referindo-se ao ensino de história nas turmas de Educação de 
Jovem e Adulto, Silva (2012, p. 19) menciona que a História do Brasil e 
do mundo em sequência linear torna-se ainda mais improvável devido 
ao menor tempo em comparação ao ensino “regular”, mostrando assim 
a necessidade dos currículos e programas específicos para esta moda-
lidade de ensino.

A escola e a comunidade que atende a EJA precisam optar por um 
currículo pré-ativo, a fim de se trabalhar conceitos importantes para a 
histórica, e que existe a preocupação de que os conteúdos selecionados 
sejam trabalhados de forma a fazer sentido para o aluno. Sendo assim, 
“o professor reformula questões e conceitos voltados para a realidade 
escolar.” (NOVAES, 2007, p. 51).
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4 Consideracoes finais

A Educação de Jovens e Adultos tem que ser voltada a realidade do 
aluno, onde a metodologia de ensino deve possibilitar aos alunos ferra-
mentas e conceitos próprios em cada disciplina, que leve a produção de 
saberes; tornando o domínio de conteúdo algo possível.

Como vimos não apenas no ensino de história, mas na educação 
de jovens e adultos em si, todas as temáticas apresentadas devem estar 
associadas à realidade dos alunos, permitindo sempre uma articulação 
entre a história pessoal e a história coletiva.

As experiências dos alunos são diversas e quase sempre o público 
que busca pelas classes de EJA é diverso e complexo e cabe ao profissio-
nal da educação identificá-los e planejar propostas de ensino que aten-
da as  suas necessidades e expectativas desse grupo de alunos, para que 
os alunos encerem a aula como meros reprodutores de conhecimento já 
produzido e acabado os professores precisam trabalhar a capacidade de 
identificar e analisar diversas fontes históricas, aprendendo a trabalhar 
com as informações de registros escritos, fontes visuais, orais entre ou-
tras. Haja vista que toda e qualquer movimentação de cunho técnico ou 
tecnológico, ético, metodológico, investigativo ou científico, sociopolíti-
co e cultural, que venha gerar inquietação, debate, controvérsia ou dis-
cussão pública está relacionada à história, pois seu conhecimento permi-
te ao cidadão um posicionamento, uma concepção, um pensamento, uma 
ideia, que se pode resumir em concepção histórica e filosófica.

A partir dessa reflexão teórica são possíveis tomar medidas tanto 
o professor quanto as instituições de ensino com alunos na modalidade 
EJA. Entre elas, buscar uma aproximação dos temas estudados e trazer 
para a realidade dos alunos, procurar o diálogo e a reflexão sobre a re-
alidade que os cerca. Uma vez que diante dessas vertentes o ensino de 
história, mediante esses questionamentos e enfrentamentos, é desafio. 
Ademais, há que enfatizar que além de transmitir conteúdos, torna-se 
possível aprender a ser e a fazer, ou seja, uma reflexão na busca de valori-
zação pessoal, social, profissional e cognitiva, do respeito à sua filosofia 
de vida, religiosidade, integridade, moralidade, capacidade e criativida-
de, bem como da possibilidade de alcançar infinitas formas de interação, 
adaptação, opinião e produção.

Sendo assim, podemos considerar que através de disciplinas mais 
interdisciplinares, tem se um resultado satisfatório sobre o ensino de his-
tória. Assim precisamos entender que um dos eixos centrais do currículo 
escolar, a disciplina história não trata o aluno como um mero telespecta-
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dor ou receptor de informações, mas um participante na construção do 
ensino-aprendizagem, pois nenhuma história é construída sem que haja 
um questionamento, uma ideia, um pensamento, uma postura ética, po-
lítica, social, cultural e uma concepção filosófica, porque o ser humano 
busca respostas para seus desejos e seus conflitos, construindo sua própria 
história ou reinventando uma nova história, está sempre em construção.
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27  E D U C A Ç Ã O  PAT R I M O N I A L  E  H I S T Ó R I A : 
R E P E N S A N D O  “ N O VA S ”  P R ÁT I C A S  D E 

E D U C A Ç Ã O  PAT R I M O N I A L  PA R A  O 
E N S I N O  D E  H I S T Ó R I A

Everson Rodrigues de Castro1

Eduardo Joreu de Oliveira2

1 Introdução

Repensar “novas” práticas em educação patrimonial para o ensino 
de História e tendo o campo dos museus como suporte ativo e partici-
pante na proposição de alternativas teóricas e metodológicas nos auxi-
lia a pensarmos as múltiplas possibilidades que eles, os museus, podem 
desempenhar na construção e reconstrução dos conhecimentos huma-
nos (entendidos aqui no seu sentido amplo), da educação em geral e de 
modo específico para papel da História como disciplina que integra os 
currículos escolares e de que modo ela objetivamente “contribuiria para 
a formação social e intelectual de indivíduos conscientes e reflexivos” 
(BRASIL, 1998, p. 29).

Neste sentido, a ideia contemporânea é a de que os museus têm 
importância fundamental tanto na construção das memórias individuais 
quanto na estruturação das memórias coletivas (ou sociais), e se relacio-
nam dentro de um “campo de tensões” constantes que envolvem princi-
palmente as questões da(s) identidade(s), da preservação e do patrimônio 
cultural. E nesse processo, segundo aponta Maria Célia Santos, a esco-

1 Discente do Programa de Pós-graduação em História e Estudos culturais da Universidade Federal 
de Rondônia, Campus José Ribeiro Filho, em Porto Velho-RO. Licenciado em História (2014) pelo Centro 
Universitário Claretiano de Batatais, concluiu especialização em História Cultural (2015) e em Museografia e 
Patrimônio Cultural (2016).

2 Discente do Programa de Pós-graduação em História e Estudos culturais da Universidade Federal de 
Rondônia, Campus José Ribeiro Filho, em Porto Velho-RO. Licenciado em História (2011) pela Universidade Federal 
de Rondônia, concluiu especialização em História do Brasil (2016) pela Universidade Cândido Mendes.
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la enquanto instituição também faz parte do patrimônio cultural, mas 
que ao mesmo tempo ela também é alimentada por diversos patrimônios 
culturais através dos conhecimentos produzidos e acumulados, o qual 
deve ser visto sob o prisma de um processo de construção e reconstrução 
(SANTOS, 2001, p. 4).

Assim, percebe-se que ao analisar uma das perspectivas pedagó-
gicas aplicadas no âmbito da escola e de modo especial para o ensino 
de História, que é a educação patrimonial, não se está optando por um 
campo pacífico de questões que se resumiriam meramente a discussões 
de cunho metodológico, já que o que se constatou é que existe um con-
junto de discussões bastante interessantes que dão relevante atenção 
justamente sobre a própria validade operatória da noção de “educação 
patrimonial” dentro do contexto das práticas educativas em geral (LON-
DRES, 2012; CHAGAS, s.d.), bem como em especial do papel educativo 
dos museus como espaços privilegiados tanto para a educação formal 
quanto a não formal.

Essa discussão sobre a “validade”, no sentido de “valor universal”, 
da noção de educação patrimonial será abordada no presente texto de 
maneira bastante sintética, em razão do fato de que o “objeto” desta re-
flexão está centrado não no conceito em si, mas sim, nas relações que 
se estabelecem entre ele e as dinâmicas das práticas em educação pa-
trimonial dentro do ensino de História a partir de sua interface com os 
museus, entendidos como espaços abertos (e não vazios de significados e 
valores) para tais práticas.

Tal contexto, por si só, já é tarefa bastante complexa, pois o esfor-
ço aqui é justamente pensarmos em uma epistemologia que dê conta do 
campo do patrimônio cultural nas suas múltiplas formas de manifesta-
ções e suportes materiais (artístico, paisagístico, natural, etc.) e imate-
riais (saberes, fazeres, mitos, etc.), e que, todavia, não se esgota nele, mas 
que transgrida as barreiras do isolamento disciplinar e do ensino enci-
clopédico, tão característico dos currículos escolares do país e principal-
mente no que se refere ao papel da disciplina histórica os quais o integra.

As possibilidades de saídas podem ser várias, mas apontamos a 
transversalidade como uma das possíveis vias de contorno da fragmenta-
ção dos conteúdos e do isolamento disciplinar apontados como questões 
que impossibilitam o aprimoramento do ensino-aprendizagem em todos 
os níveis e modalidades de ensino no país. E por essa razão, desde 1995 
estas propostas de transversalidades estão atreladas aos chamados Pa-
râmetros Curriculares Nacionais (PCNs) publicados pelo Ministério da 
Educação, que apesar não serem de aplicação “obrigatórios”, funcionam 
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como um “importante norteador das diversas disciplinas a partir da ela-
boração dos objetivos, programas e conteúdos que serão desenvolvidos 
por professores e alunos nas escolas brasileiras” (NETO, 2010, p. 59).

Nesta perspectiva, é possível afirmar que os PCNs a partir do eixo 
temático denominado “pluralidade cultural” se coaduna, mesmo que 
teoricamente, com o campo da educação patrimonial, principalmente 
no que concerne a perceber a diversidade cultural nas suas múltiplas 
formas de manifestações na sociedade brasileira. Todavia, pensar em 
transversalidade dentro de uma perspectiva de uma “educação do fu-
turo”, noção esta defendida e trabalhada pelo pensador francês Edgar 
Morin no já célebre “Os setes saberes necessários à educação do futuro”, 
é percebê-la também na sua relação com a transdisciplinaridade, pois 
partindo desse prisma, a educação consistiria justamente em combater 
um:

ensino por disciplina, fragmentado e dividido, na medida 
em que, segundo o próprio Morin aponta, isto impede a 
capacidade natural que o espírito tem de contextualizar, e 
é essa capacidade que deve ser estimulada e deve ser de-
senvolvida pelo ensino: ligar as partes ao todo e o todo às 
partes. (MORIN, 2000)

Portanto, partindo desse pressuposto nosso estudo se propõe a 
pensar a educação (ou seria mais acertado falarmos em processos educa-
cionais?) e mais especificamente a educação patrimonial para além das 
concepções clássicas das ciências, ou seja, rompendo com as concepções 
de transversalidade e interdisciplinaridade até então predominantes nos 
processos de escolarização, e repensando o papel dessas “novas” práticas 
de educação patrimonial para o ensino de História, faremos opção pela 
noção de transdisciplinaridade, na medida em que esta contribui para 
“uma unificação do conhecimento como objetivo, através da compre-
ensão do mundo a partir das diversas culturas que o integra, formando 
pontes entre elas e suas educações, ou seja, ela, a transdisciplinaridade 
não elimina de forma alguma os âmbitos das pesquisas disciplinares e 
interdisciplinares, mas procura, na verdade, ultrapassá-las, expandindo 
o horizonte das mesmas” (GUEDES et al., 2010, p. 27).

Assim, antes mesmo de darmos relevo para os procedimentos 
teórico-metodológicos utilizados na construção desta reflexão, faz-se 
necessário indicarmos em que sentido aponta a estrutura lógica des-
ta, haja vista que, pelo fato de a problemática proposta de repensarmos 
“novas” práticas de educação patrimonial para o ensino de História a 
partir do papel dos museus nesse contexto das múltiplas aprendizagens, 
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ter-nos conduzido para uma amplitude até então inesperada, na medida 
em que se fez necessário então delimitar um campo possível para o de-
senvolvimento da discussão.

Pois bem o presente texto se divide didaticamente em duas par-
tes, na primeira são tecidas breves considerações de ordem conceitual 
acerca das noções existentes para “Educação”, “Educação Patrimonial”, 
“Memória” e “História”, de modo a apresentar, mesmo que sinteticamen-
te, o “estado da arte” sobre esse campo tão profícuo de pesquisas. Já na 
segunda parte, dar-se-á relevo para as discussões acerca das possibili-
dades oferecidas pelas “novas” práticas de educação patrimonial para o 
ensino de História hoje, as quais têm nos museus um importante suporte 
para o fortalecimento de práticas educativas que sejam realmente de-
mocráticas, haja vista suas interfaces com a memória, a identidade e o 
patrimônio cultural dos grupos sociais que as integram e que também 
as forjam de modo bastante criativo e dinâmico. E por último, far-se-á 
indicações de como a educação patrimonial e suas relações com o ensi-
no de História pode contribuir para o fortalecimento dos processos de 
ensino na área da educação escolar, a qual pode ser o papel dos museus 
como espaços de construção e reconstrução de saberes dentro de uma 
perspectiva cidadã e crítica.

Neste sentido, como referencial teórico-metodológico a presente 
discussão sobre os usos dos museus como instrumentos privilegiados 
e estratégicos para se refletir sobre Educação Patrimonial, Memória, 
Patrimônio Cultural e Ensino de História situam-se nos trabalhos de 
Chagas (2004, 2007, 2009), Dos Santos (2007), Cury (2004, 2009), Carlan 
(2008), Florêncio (2015), Nora (1993, 2009), os quais juntamente com a 
revisão de artigos científicos nos repositórios da Scientifi Eletronic Li-
brary Online (Scielo), Portal Capes/CNPQ, Revista Brasileira de Mu-
seus e Museologia (Revista Musas/Ibram), além da consulta bibliográfi-
ca e documental no Centro de Documentação Histórica do Estado de 
Rondônia (CDHRO), nos auxiliaram a repensar as práticas em educação 
patrimonial e suas relações com o ensino de História a partir das inter-
faces com os museus em perspectiva.
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2 Educação Patrimonial e História: Repensando teorias 
e métodos para o ensino de História

Mas para que servem realmente os museus? Educação Patrimonial 
e Educação Museal são faces da mesma moeda? Os museus são “luga-
res de memória” (NORA, 1993) por excelência? Em relação a este último 
questionamento, em caso positivo, estes funcionariam principalmente 
como suportes narrativos de identidades? Apesar da complexidade que 
as envolvem, o que as questões propostas visam é, sobretudo nos provo-
car reflexões sobre o lugar “tradicional” da História enquanto disciplina 
dos currículos escolares, e mais especificamente de como o campo da 
educação patrimonial pode contribuir para inserir “novas” linguagens, 
saberes, fruições, sensibilidades, sabores, cheiros, etc., portanto, como 
essas “novas práticas” de educação patrimonial podem auxiliar no forta-
lecimento do ensino de História, a partir do papel dos museus enquanto 
parte integrante e importante dos processos educacionais.

É forçoso salientar que não se trata de um simples exercício retóri-
co propor questões e deixá-las em suspenso, ou até mesmo que elas fun-
cionem tão somente como “provocativas” reflexões no leitor de modo a 
subjugá-lo. O que se propõe é primordialmente sinalizar que estas ques-
tões encontram-se no âmago das considerações conceituais acerca das 
noções de “Educação”, “Memória”, “Educação Patrimonial” e “História”, 
entendidas aqui nos seus aspectos relacional e multidimensional, o que 
respostas como, por exemplo, “Educação Patrimonial é..., ou a Memória 
pode ser entendida como...” certamente não dariam conta de que as com-
preendêssemos na sua complexidade, pois os sentidos possíveis (semân-
ticos) estariam fadados a fechar-se sobre si mesmos, como fez o linguis-
ta suíço Ferdinand Saussurre (1857-1913) em seu Curso de Linguística 
Geral (SAUSSURRE, 2006), publicado originalmente em 1916. E isto em 
nada contribuiria para a discussão proposta neste presente texto.

Pois bem, para discutir as relações entre Educação Patrimonial, 
História e Memória, faz-se necessário partir inicialmente desta última 
noção, na medida em que ela por se relacionar de modo bastante tenso 
com as outras duas noções analisadas, e principalmente com a História, 
é coerente começarmos por ela. Em um texto denominado em língua in-
glesa Memory escrito em 1919 pelo estadunidense H. P. Lovecraft (1890-
1937) e publicado originalmente em 1923 na The National Amateur, vol. 
45, p. 5, 9 (MUSAS, 2009, p. 196), o escritor atribui elementos oriundos 
do fantástico para destacar as relações entre o Homem e a Memória, ao 
narrar um diálogo entre o Gênio e o Demônio do vale, no qual diz que
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O Gênio que assombra o raio de luar disse ao Demónio do 
vale: “Eu sou velho, e me esqueço muito das coisas. Conte-
-me as façanhas, o aspecto e nome daqueles que constru-
íram estas coisas de pedra”. E o Demônio respondeu, “Eu 
sou a Memória, e sou sábio na arte do passado, mas tam-
bém sou muito velho. Estes seres eram como as águas do 
rio Than, incompreensíveis. Suas ações eu não as recor-
do, porque elas eram apenas coisa de momento. (LOVE-
CRAFT, 2009, p. 197)

O que texto de H. P. Lovecraft nos faz refletir é o caráter efêmero de 
que se reveste a memória, na medida em que estaria fadada a desaparecer, 
tão logo seu dispositivo, neste caso a “consciência do Homem” estivesse 
limitada pela irremediável destruição (morte) do corpo que lhe dá suporte. 
Assim, entende-se que a noção de “memória” em sua acepção filológica 
nos remete ao panteão mitológico que dava sustentação ao mundo grego, 
e que estava representado pela deusa Mnemosyne, guardiã da memória, 
esta filha de Urano e Gaia, acabou por se casar com Zeus, dos quais se 
originaram as nove musas, entre elas a musa da História, Clio. 

Retomar assim a genealogia mitológica da memória torna-se ne-
cessária, pois os processos de mediação em educação em geral, e mais 
especificamente àquelas que ocorrem a partir de práticas em educação 
patrimonial e também em museus, se dão nesse campo dialético entre a 
memória (seja individual ou coletiva) e a identidade (como pertencimen-
to a algo ou alguma coisa), já que, como salienta Joël Candau em “Memó-
ria e identidade”, a memória:

[...] ao mesmo tempo em que nos modela, é também por 
nós modelada. Isso resume perfeitamente a dialética da 
memória e da identidade que se conjugam, se nutrem 
mutuamente, se apoiam uma na outra para produzir uma 
trajetória de vida, uma história, um mito, uma narrativa. 
(CANDAU, 2016, p. 16)

Neste prisma, História e Memória, e acrescentemos a esta segunda 
a questão do “esquecimento”, se articulam, conforme se observou ante-
riormente, e se separam constantemente, além de interatuarem de ma-
neira bastante tensa na arena das Ciências Humanas e Sociais. E isso 
pode ser observado, nas discussões sobre as noções de “memória coleti-
va” (HALBWACHS, 2004) ou “memória social”, pois como aponta o his-
toriador francês Pierre Nora,



431

Amazônias inscritas em letras e beiras

[...] enquanto a História como disciplina, no anseio de se 
tornar ciência se posicionou contra a memória, qualifican-
do esta como pessoal, psicológica, e que estava baseada em 
nada além do testemunho, com a emergência de uma ino-
vadora noção de “memória coletiva” operou-se uma inver-
são completa, na medida em que implicou uma profunda 
transformação do lugar dos indivíduos na sociedade, pois a 
ideia de que são os coletivos que têm uma memória e de sua 
relação com o coletivo, emerge algo mais misterioso ainda: 
a identidade. (NORA, 2009, p. 09)

Não se trata de suspender um dado importante da discussão sobre 
“memória” e “identidade”, mas tão somente apontar que essas noções 
se articulam, reiteram a elocução das formas tensionais que as cingem, 
com a História, e que podem ser mais visíveis nos campos das práti-
cas em educação patrimonial desenvolvidas para o ensino de História, 
dos quais os museus, originalmente “O templo das Musas”, ganham 
relevo e importância fundamental. É possível constatar a existência 
de importantes trabalhos sobre “memória3”, “identidade” e “História” 
(NORA, 2009; CANDAU, 2016), e que podem ser aprofundados em oca-
sião oportuna. Porém, em razão das limitações espaciais já confessas, 
nos remeteremos agora à noção do que seria então essa noção que ini-
cialmente se mostrava pacífica acerca da “Educação Patrimonial”, mas 
que se identificou ser engendrada por diversas incongruências teórico-
-metodológicas, inclusive quanto à sua própria origem.

Sobre a noção de educação patrimonial, temos a dizer prelimi-
narmente que dentro de uma primeira visada pode-se observar que esta 
traz em si a marca de um hibridismo tão característico de seu próprio 
campo, representados principalmente a partir das noções existentes para 
“educação”, “patrimônio cultural”, “memória” e “identidade”, etc. Esse 
diagnóstico que aponta de certa forma para um hibridismo que está no 
cerne da construção da “educação patrimonial” não objetiva pensar em 
um determinado “essencialismo” da noção analisada, como se houvesse 
uma substância original, neste caso o “patrimônio” per se, e a partir dela 
teriam se operado um conjunto de reconfigurações que a conduziram 
para outras formas de dispersão de saberes humanos.

3 É o que aponta o Professor Dr. Claudio Umpierre Carlan, da Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL), 
dando destaque para as relações entre a memória social e a construção das identidades, ao afirmar que “A memória 
em si, ligada à aprendizagem, ou a uma função e experiência aprendida no passado, faz parte de uma preocupação 
básica com a sociedade. (...) Não é uma propriedade da inteligência, mas a base, seja ela qual for, sobre a que se 
inscrevem as concatenações dos atos. Quanto a isto podemos destacar a memória social, a qual designa o caráter 
social da construção da memória humana: a associação com as questões do tempo e da História, como um meio de 
identificar e formar as identidades.” (CARLAN, 2008, p. 82).



432

Heloisa Helena Siqueira Correia e Laíssa Pereira de Almeida (Orgs)

Pelo contrário, é possível afirmar, seguindo a ideia de Simone Sci-
foni, professora doutora da Universidade de São Paulo (USP), de que

[...] o compromisso da educação patrimonial é justamente su-
perar essa ideia da simples transmissão da cultura e da infor-
mação, com o objetivo de apreendê-lo como um processo de 
formação da consciência crítica sobre a realidade, no sentido 
de possibilitar o reconhecimento das pessoas como sujeitos 
de sua própria história e cultura. (SCIFONI, 2017, p. 13)

E a própria professora destaca que esse “[...] trabalho educativo 
voltado à mobilização de saberes em torno do patrimônio, memória e 
da herança cultural [...]” (SCIFONI, 2017, p. 12), pode ser feito tanto em 
espaços de educação formal quanto não formal. Pois segundo ela,

[...] Abordados, assim, a partir de uma perspectiva inicial 
que é individual e pessoal, os objetos biográficos revelam, 
entretanto, a possibilidade de ampliar e transpor a discus-
são e os conceitos mobilizados, na prática, para outra esca-
la: a da cidade. Uma esquina, um muro, uma praça, um edi-
fício, também, fazem parte da memória daqueles que vivem 
a cidade, são objetos biográficos para determinados grupos 
sociais, pois, a partir deles, é possível mobilizar lembranças 
da infância, da escola, do trabalho, em uma cidade que se 
transforma de maneira rápida” (SCIFONI, 2017, p. 12).

Apesar de a leitura do excerto apontar para a relação da educação 
patrimonial, com a memória e a identidade a partir da noção de “obje-
tos biográficos” no espaço da cidade, pode-se ampliar para outras esfe-
ras das vivências humanas, como os espaços rurais, patrimônio natural, 
manifestações culturais diversas, culinária, música, danças, etc., ou seja, 
dentro dessa escala de valores é preciso identificar que o suporte mate-
rial por si só não é um designador comum para dizer o que pode ou não 
ser “patrimônio” a ser preservado, na medida em que há grupos sociais 
que elegem seus próprios patrimônios e se reconhecem nele, à revelia, 
sobretudo de determinações impostas nesse campo pelo Estado. Portan-
to, torna-se indispensável perguntarmos se existe um “lugar de origem” 
da educação patrimonial no Brasil? Em caso positivo, esse lugar é um 
território conhecido ou é restrito somente aos “doutos” em matéria de 
educação e patrimônio? Educação Patrimonial é uma noção nativa do 
campo intelectual brasileiro ou é, uma assimilação totalitária oriunda do 
“velho continente”? As questões propostas são bastante pertinentes, pois 
tentam lançar luz sobre como esse campo será articulado historicamente 
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a partir das políticas públicas para o patrimônio dirigidas “oficialmente” 
pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), a 
partir da década de 1980 principalmente, e de que maneira as práticas 
em educação patrimonial impactarão em experiências dos “fazeres” do 
ensino de História no país.

Por não ser objetivo do presente texto analisar as políticas públicas 
para o patrimônio no Brasil, o que demandaria um escopo de leituras e 
bibliografia sensivelmente diversa do proposto para esta discussão, aler-
ta-se que esta está restrita ao campo da educação patrimonial nas suas 
relações com o ensino de História e os museus como espaços abertos de 
mediação de conhecimento. Assim, segundo o Guia básico de educação 
patrimonial editado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional (IPHAN) em 1999, e organizado pelas professoras Maria de 
Lourdes Parreiras Horta, Evelina Grunberg e Adriane Queiroz Montei-
ro, está claro que

A proposta metodológica para o desenvolvimento de ações 
educacionais voltadas para o uso e a apropriação dos bens 
culturais foi produzida, em termos conceituais e práticos, a 
partir do 1º Seminário realizado em 1983, no Museu Impe-
rial, em Petrópolis (RJ), inspirando-se no trabalho pedagó-
gico desenvolvido na Inglaterra sob a designação de Herita-
ge Education. (HORTA et al., 1999, p. 36)

Esse “lugar de origem oficial” (ou seria um “mito fundador” do pa-
trimônio no Brasil, parafraseando assim o título do célebre livro da pro-
fessora Marilena Chauí publicado originalmente em 2000: Brasil: mito 
fundador e sociedade autoritária?), não é pacífico dentro do campo das 
Ciências Sociais na medida em que institucionaliza disciplinarmente a 
educação patrimonial dentro de domínios específicos, tomados como le-
gítimos a partir da atuação do órgão federal para o patrimônio no país, 
neste caso pelo antigo SPHAN (Serviço do Patrimônio Histórico e Artís-
tico Nacional), e que atualmente se denomina IPHAN. Pois, para Mário 
Chagas, professor da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro 
(Unirio), essa ideia

[...] não tem respaldo no cotidiano dos praticantes da assim 
chamada ‘educação patrimonial’. O seu vínculo de fundo e o 
seu diferencial estão situados na confluência entre a educa-
ção, a memória, a cultura, o patrimônio e a preservação. [...] 
A expressão em análise constitui um campo e uma prática 
de educação socialmente adjetivada e não está especialmen-
te vinculada a nenhuma metodologia, a nenhum autor, a ne-
nhum lugar, a nenhuma data particular. (CHAGAS, s.d., p. 05)
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Essa crítica severa do professor Mário Chagas quanto ao “mito de 
origem” institucionalizado pelo IPHAN acerca das teorias e metodolo-
gias da educação patrimonial no Brasil tem sua fundamentação no en-
tendimento, segundo a professora Ana Carmen Amorim Jara Casco no 
texto “Sociedade e educação patrimonial”, de que “(...) é preciso conside-
rar que tanto a educação como a preservação do patrimônio e da memó-
ria estão inscritas em territórios diferentes, como o político, o econômi-
co e o social. E uma das dimensões das ações educativas e de preservação 
é que ela é constituída por interesses afetivos, inclusive amorosos e que 
por sua vez, são, sobretudo transformadores” (CASCO, 2007, p. 03).

Portanto, nessa perspectiva, acrescenta a autora, a “(...) a educa-
ção assumirá seu papel de agente no processo social, produtora de sa-
ber e não apenas consumidora e reprodutora de conhecimentos dados 
(...)” (CASCO, 2007, p. 04), e que assim então estará contribuindo para a 
formação de sujeitos ativos e críticos nos processos de transformação 
social. O que se coaduna com as críticas a noção de oficial de “educação 
patrimonial”, dirigidas pela pesquisadora associada do Departamento de 
Comunicação da Universidade de Brasília, a professora doutora Maria 
Cecília Londres, em seu texto “O Patrimônio Cultural na formação das 
novas gerações: algumas considerações”, pois para ela “(...) não se tra-
ta de simplesmente “ensinar sobre” o patrimônio, mas de considerar os 
bens culturais, sua fruição, preservação e difusão, como um recurso pre-
cioso no processo educativo.” (LONDRES, 2012, p. 16). E por essa razão, 
Maria Londres defende que “A meta que se deve ter em vista, portanto, 
é de despertar no educando a curiosidade, o desejo e o prazer de conhe-
cer e conviver com os bens culturais enquanto patrimônio coletivo (...)” 
(LONDRES, 2012, p. 16).

A partir dessas críticas fica perceptível de que as dimensões polí-
ticas do patrimônio não se separam deste quando pensados sob o prisma 
de sua adjetivação, ou seja, enquanto “educação patrimonial”. Na defini-
ção “oficial” mediada pela Coordenação de Educação Patrimonial do De-
partamento de Articulação e Fomento do IPHAN, temos que a educação 
patrimonial se constitui,

[...] de todos os processos educativos formais e não formais, 
e que têm como foco o patrimônio cultural apropriado so-
cialmente, enquanto recurso para a compreensão sócio-his-
tórica das referências culturais em todas as suas manifesta-
ções. (FLORÊNCIO, 2015, p. 24)
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Por isso, acrescenta a autora, de que

A Educação Patrimonial tem, desse modo, um papel deci-
sivo no processo de valorização e preservação do patrimô-
nio cultural, colocando-se para muito além da divulgação 
do patrimônio. Não bastam a “promoção” e “difusão” de 
conhecimentos acumulados no campo técnico da preserva-
ção do patrimônio cultural. Trata-se de essencialmente, da 
possibilidade de construções de relações efetivas com as co-
munidades, verdadeiras detentoras do patrimônio cultural.” 
(FLORÊNCIO, 2015, p. 23)

Neste prisma, definido, mesmo que sinteticamente, o campo de 
atuação da educação patrimonial e suas possíveis reverberações nos 
processos educativos em geral, faz-se urgente traçar aqui alguns apon-
tamentos importantes para que se compreenda o papel da educação 
patrimonial na sua interface com a educação e com os museus, como 
espaços de construção de memórias, de identidades e porque não de 
conhecimentos históricos.

Faz sentido assim, perceber, como segundo aponta a museóloga 
Marília Xavier Cury do Museu de Arqueologia e Etnologia da Universi-
dade de São Paulo (USP) que “(...) cultura e comunicação se articulam com 
educação porque esse tipo de articulação se constitui em um processo de 
(re)significação, processo consciente para os participantes que aceitam, 
rejeitam, propõem e negociam a mensagem resignificada.” (CURY, 2009, 
p. 88-89). E é neste ponto que reside a importância da educação patrimo-
nial para que as aprendizagens sejam realmente significativas dentro do 
Ensino de História, pois como sugere a professora Maria Célia Moura 
Santos em seu texto “Museu e Educação: conceitos e métodos”, de que

[...] As escolas sejam transformadas em comunidades de 
aprendizagem, apoiadas nos conceitos de educação, inte-
grada, participativa e permanente. Ao considerar que os 
processos educativos têm um caráter contínuo e permanen-
te e que não se esgotam no âmbito escolar, salientam que 
temos que reconhecer que as aprendizagens que as pessoas 
realizam não se reduzem às oferecidas na escola; sendo as-
sim, consideram de fundamental importância a incorpora-
ção da comunidade e do meio familiar ao trabalho diário da 
escola.” (SANTOS, s.d., p. 03)
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Neste sentido, é possível afirmar que os museus, entendidos nesta 
discussão, enquanto são espaços4 abertos e privilegiados para o pleno 
exercício da cidadania e que atuam como um importante, mas não único, 
suporte de memórias, narrativas, identidades, etc., enfim, de um conjun-
to de saberes, conhecimentos e fazeres culturais que podem ser constru-
ídos tanto como parte integrante da educação formal ou mesmo da não 
formal. E é nesse basilar entendimento de que juntamente com o museu 
que as práticas de educação patrimonial devem ser construídas, de modo 
que ambas possam atuar “(...) para a valorização da diversidade cultural, 
para a definição de identidades e de alteridades na contemporaneidade, 
além de funcionar como um importante recurso de afirmação das dife-
rentes maneiras de ser e estar no mundo.” (FLORÊNCIO, 2015, p. 24).

E é assim, que essas “novas” práticas em educação patrimonial se 
coadunam com o papel educativo dos museus sejam elas desenvolvidas 
dentro e/ou fora do espaço escolar, do qual o ensino de História, por entre 
outras razões, mas principalmente pela proximidade de seu papel crítico 
e de transformação social, dentro de um diálogo, mesmo que marcado 
por tensões, mas que poder ser bastante positivo para ambos os campos 
de atuação dos sujeitos em sociedade. É o que segundo aponta o profes-
sor Mário Chagas, ao afirmar que

Há uma gota de sangue em cada museu e em cada bem ou 
manifestação patrimoniável. Sangue, suor, lágrima e outros 
tantos líquidos contribuem para os registros de memória e 
constituem aspectos de nossa própria humanidade. Museu, 
memória e patrimônio configuram campos independentes, 
ainda que articulados entre si. Eles são apenas políticos, 
territórios em litígio, lugares onde se disputa o passado, o 
presente e o futuro. Para além de todas as diferenciações, 
resta a execução de uma música para dança e, mas ainda, 
resta o reconhecimento de que o museu, o patrimônio e a 
educação configuram campos de tensão e intenção.” (CHA-
GAS, s.d., p. 03-04)

4 A noção de “espaço” aplicada aos museus, não deve se entendida aqui somente como um ambiente físico 
determinado, na medida em que se assim o fosse, restringiria em demasia a compreensão da multiplicidade que 
envolve e dá sentido a categoria “museu” e suas movências pelos campos da educação, da educação patrimonial e 
do patrimonial cultural hoje. Essa ampliação do campo museológico se articula, sobretudo a partir dos estudos que 
originaram a chamada Museologia Social na década de 1960 na França com o importante papel desempenhado 
pelo museólogo Georges Henri Rivière no Museu Creusot dentro do processo de “popularização” da relação 
museu e território. Isto pode ser exemplificado, a partir da experiência pioneira e exitosa em torno da educação, 
da arte, da cultura e do meio ambiente, os quais vem sendo “oficialmente” desenvolvida desde o ano de 2007 pelo 
denominado Ecomuseu da Amazônia, com sede na cidade de Belém, Estado do Pará (MARTINS, 2014).
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Enfim, o que se objetivou ao destacar o papel educativo dos mu-
seus dentro das práticas em educação patrimonial relacionando-a com 
indicações importantes para o ensino de História, reside em perceber 
a partir do ponto de vista de como as práticas em educação patrimonial 
podem contribuir para aprimoramento de todos os sujeitos envolvidos 
nas ações educativas. O que pode ser confirmado, segundo pôde-se apre-
ender da leitura do texto Educação em museus: A mediação em foco 
(2008), de que “(...) os museus vêm sendo caracterizados como locais que 
possuem uma forma própria de desenvolver sua dimensão educativa.” 
(EDUCAÇÃO EM MUSEUS, 2008, p. 12). Ou seja, não há que se falar em 
isolamento disciplinar, mas sim em interação compartilhada, dos quais 
resultaram as propostas de “novas” práticas em educação patrimonial 
para o ensino de História, os quais serão analisados em seguida.

3 “Nova” práticas em educação patrimonial para o ensino de História: 
Os museus como espaços de mediação educacional

Propor práticas que sejam inovadoras em educação patrimonial 
para o ensino de História a partir dos espaços museais é ressignificar o 
próprio papel dos museus como espaço de mediação entre os sujeitos, 
neste caso os alunos em processo de escolarização, e os conhecimen-
tos necessários para o desenvolvimento de outros saberes em sociedade. 
Neste sentido, os museus sejam eles de qualquer das tipologias as quais 
se enquadrem (histórico, de ciências, arqueológico, antropológico, etc.), 
desempenham um importante papel nos processos educacionais, e dos 
quais a escola como instituição por excelência nesse objetivo, se relacio-
nam para além do aspecto tradicional de visitas escolares aos museus, 
em seguida relatório elaborado pelos alunos e por fim uma avaliação. 
Romper com essa tradicional e redutora visão da relação museu e escola 
torna-se fundamental para a proposição de novas práticas, significantes 
para a construção e reconstrução de novas aprendizagens.

Uma prática que contribuiria para o fortalecimento da educação 
patrimonial a partir de ações educativas desenvolvidas em museus seria 
a realização de visitas guiadas a estes, que poderiam envolver atividades 
de dramatizações, brincadeiras, jogos pedagógicos, indicando sugestões 
de abordagem de temáticas ao professor, tal como proposta que se obser-
va no Museu de Artes e Ofícios e no Museu de Ciências Naturais da PUC 
Minas (MALTÊZ et al., 2010, p. 45). Trabalhar essa dimensão educativa 
dos museus, remete a pensá-lo como “(...) instituições que lidam com a 
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construção da memória, porém não há como ignorarmos que eles fazem 
parte da história, de um processo aberto no qual o destino está em aber-
to.” (DOS SANTOS, CHAGAS, 2007, p. 13).

Ressalte-se também a importância da reformulação das formas ex-
pográficas e museográficas existentes nos museus atualmente. Apesar 
de este não ser o mote principal desta reflexão, pode-se afirmar que a 
introdução das “novas tecnologias de comunicação”, como os QR CODE 
(Quick Response), Whatsapp, Facebook, etc., podem ser utilizados para 
facilitar essa aproximação através de uma linguagem mais atrativa e di-
nâmica a ser desenvolvida dentro do relacionamento entre alunos, os 
mediadores de educação e os objetos expostos. Dar-se-á relevo dessa for-
ma para a Educação Patrimonial em diálogo com o ensino de História, 
pois, segundo aponta a pesquisadora Cláudia Teixeira, ao trabalharmos 
questões referentes ao patrimônio no ambiente escolar,

[...] estamos oferecendo subsídios para a construção do co-
nhecimento e da valorização e preservação desses bens cultu-
rais, sejam eles materiais, imateriais, naturais ou construídos. 
Ações educativas nesse sentido são importantes na medida 
em que os indivíduos precisam, para se reconhecerem e se 
diferenciarem de outros, de um “espelho” onde seja possível 
ver a própria vida, a própria cultura, a própria história e as 
próprias práticas e, com isso, construir a sua memória afetiva 
e sua identidade cultural. (TEIXEIRA, 2008, p. 206)

Assim, poderíamos elencar outras práticas em educação patrimo-
nial para o ensino de História, a partir da utilização dos espaços muse-
ais como fio condutor para que se discutam as questões da memória, 
da identidade, da diversidade cultural, etc., enfim, de um conjunto de 
questões atinentes às relações do patrimônio cultural sob o prisma dos 
processos educacionais e a relação com as aprendizagens. Atualmente, 
segundo assinala Cláudia Teixeira, a própria 

[...] Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n. 
8394/96) garante aos estudos um ensino que seja diversifi-
cado voltado para as características regionais e locais de 
cada cultura. E nesse sentido, as metodologias da Educação 
Patrimonial no ensino de História, poderiam aproximar os 
indivíduos dos seus objetos de pesquisa, contribuindo para 
que o aprendizado seja mais prazeroso e estimulante. (TEI-
XEIRA, 2008, p. 207)
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E por último, pode-se indicar que o trabalho de construção de uma 
prática de educação patrimonial em museus em suas relações com o en-
sino de História pode, de um lado, tanto contribuir para o fortalecimento 
dos processos de educação e ensino na área da educação escolar, quanto 
por outro lado, potencializar o conhecimento dos “(...) objetos da cultura 
que são, enquanto produtos de uma história, já que remetem às tradi-
ções identificadas pelo grupo com suas marcas distintivas, específicas e 
identitárias.” (NASCIMENTO, 2013, p. 242). E os museus nesse contexto 
aparecem como espaços abertos e privilegiados de construção e recons-
trução de saberes (escolares ou não) dentro de uma perspectiva que privi-
legia a concepção cidadã e crítica de ser e estar em sociedade.

4 Considerações Finais

O que se propôs com a presente discussão foi justamente refletir o 
papel dos museus como espaços abertos e privilegiados dentro das con-
cepções para educação patrimonial aplicadas ao ensino, o que demandou 
um giro pelas concepções contíguas de “memória”, “História”, “identi-
dade”, “educação patrimonial”. Portanto, o que se procurou demonstrar 
principalmente os desafios que envolvem essa busca por “novas” prá-
ticas em educação patrimonial tendo os museus como o fio condutor 
de práticas mais atraentes e prazerosas, ante o avanço irremediável das 
tecnologias de comunicação, os quais impactaram a maneira como os 
museus são visitados.

No outro sentido, deu-se relevância para que se pontuassem prá-
ticas que podem ser desenvolvidas a partir das metodologias de edu-
cação patrimonial dentro do ensino de História, na medida em que, 
entende-se, que:

[...] a prática educativa permeia toda a existência humana, 
mediando relações entre os seres humanos, a sociedade, os 
objetos, a natureza e o conhecimento, e por isso, podemos 
dizer, que a aprendizagem é processo sócio-histórico, me-
diado pela cultura [...]. (NASCIMENTO, 2013, p. 247)

Sem sombra de dúvida, a intenção aqui não foi esgotar a pre-
sente discussão sobre educação patrimonial e ensino de História, mas 
principalmente repensarmos como essas “novas” práticas em educa-
ção patrimonial, a partir dos museus, podem trazer resultados positi-
vos para os processos de ensino e aprendizagem desenvolvidos dentro 
do campo da educação.
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28  I M A G E N S  E  M E M Ó R I A S :  O R A L I D A D E  E 
F O T O G R A F I A S  FA M I L I A R E S  N O 

E N S I N O  D E  H I S T Ó R I A
Joelton Rezende Gomes1

1 Introdução

Na atualidade temos, em diversos campos do saber histórico, a pre-
sença de muitos educadores buscando formas de delimitar fronteiras e 
promover aproximações entre as concepções de história e memória.

Diante da realidade apresentada, se faz necessário discutir o papel 
social e político que essas concepções adquirem na escrita da história, 
especialmente, no cotidiano de grupos, como é o caso da família, que 
se colocam como necessitados da memória como instrumento capaz de 
postular direitos e deveres nas gerações futuras.

A função social da memória, que para muitos consiste em captar 
informações acerca de acontecimentos políticos, sociais e econômicos de 
uma sociedade, se torna cada dia mais importante para os estudos histo-
riográficos, afinal, há muito tempo se reconhece na memória o trabalho e 
análise acerca do passado no intuito não só de reviver, mas também como 
sendo uma ponte de reflexão para a formação consciente do presente e 
seus acontecimentos que solicitam respostas. Importante também se faz 
o reconhecimento sobre a necessidade da memória para desconstrução 
de fatos impostos como permanentes, sem questionar outras versões e 
que são apresentados como tentativas de cristalizações do passado.

A história, embora na atualidade seja defendida por boa parte da 
população como uma “ciência empoeirada e velha”, que se limita a estu-
dar coisas do passado e na falta da compreensão basta recorrer ao pro-

1 Especialista em Docência do Ensino Superior. Mestrando em História e Estudos Culturais na Amazônia, pela 
Universidade Federal de Rondônia (UNIR). Orientado no programa de Mestrado pela Dr. Lilian Maria Moser. joe_
rezende@hotmail.com 
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cesso de decorar, se define e se apresenta muito mais como uma reflexão 
cada vez mais dinâmica sobre as relações entre passado e presente, uma 
vez que os fatos e mazelas que afligem o homem contemporâneo são con-
sequências, quase que na sua totalidade, de ações do passado.

Compreendemos, portanto, nos estudos de memórias, os sentimen-
tos e subjetivações dos indivíduos nas suas mais distintas atitudes. Pois se 
utilizamos memórias como alternativas e conhecimentos políticos apre-
sentados no presente, a investida de pesquisa histórica precisa perceber 
que o encontro com o passado não implica unicamente em uma ativida-
de de “recuperação” do mesmo. O passado adquire uma importância que 
responde aos desafios não dele em si, mas da contemporaneidade.

Portanto, a veracidade buscada não se vale mais de uma procura 
por um passado imutável, mas sim aquela que se forja na relação dinâ-
mica entre o que se escreve/descreve/narra e o presente de quem o faz.

Diante do exposto, torna-se perceptível a necessidade de políti-
cas educacionais em promoverem a aproximação a partir de análises de 
história e memória entre sujeitos que partilham momentos familiares, 
desenvolvendo assim a valorização dos relatos orais, das imagens e da 
experiência que emanam dos pais para os filhos.

Sabe-se que o aprendizado não se forma exclusivamente na in-
teligência e na formação de conhecimento, mas, no desenvolvimento 
e identificação pessoal e também na relação por meio da interação 
entre as pessoas (APOSO; VAZ, 2002), portanto, o processo de desen-
volvimento da aprendizagem é formado a partir de diversos fatores, 
que inclui o desenvolvimento e identificação pessoal, a interação com 
outros indivíduos.

2 A identidade da família como meio de aprendizado

No que concerne a ser cidadão, a definição ultrapassa os limites 
das obrigações civis. A cidadania relaciona-se com as vivências e neces-
sidades humanas que expressam o contexto histórico de cada época. Sen-
do assim, o estudo do passado é instrumento importante para o entendi-
mento do ser cidadão, porém a compreensão do mundo contemporâneo 
não se relaciona de forma determinista com o já acontecido, mesmo por-
que a cidadania está intimamente ligada com a identidade cultural de 
cada cidadão e para Stuart Hall (2015, p. 24):
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A identidade é realmente algo formado ao longo do tempo, 
através de processos inconscientes, e não algo inato, exis-
tente na consciência no momento do nascimento. Existe 
sempre algo ‘imaginário’ ou fantasiado sobre sua unidade. 
Ela permanece sempre incompleta, está sempre ‘em proces-
so’, sempre ‘sendo formada’.

Stuart Hall (2015) apresenta um cidadão que vive como produto das 
novas diásporas criadas pelas migrações pós-coloniais. Estas exigem dele 
a capacidade de habitar, no mínimo, duas identidades, a falar duas lingua-
gens culturais, transitar e negociar entre elas. Sendo assim, é essa dinâmi-
ca de identidades que buscamos nos alunos através deste trabalho.

O educando é o personagem-chave que irá construir o elo entre 
a tecnologia a qual ele tem acesso no espaço escolar e o conhecimento 
histórico familiar.

Nesse sentido vale lembrar que segundo Thompson (1992), as pró-
prias histórias de vida se ajustam às mudanças do caráter do lugar em 
que hoje os narradores vivem, portanto para entender o indivíduo se faz 
necessária a compreensão do meio, assim é importante localizar esse su-
jeito no cenário vivido e no tempo, ou seja, na escola, em casa, nos mo-
mentos de estudo e de lazer, pois conforme Peter Burke relata:

Para entender qualquer item cultural precisamos situá-lo no 
contexto, o que inclui seu contexto físico ou cenário social, 
público ou privado, dentro ou fora de casa, pois esse espa-
ço físico ajuda a estruturar os eventos que nele ocorrem.  
(BURKE, 2010, p. 153)

Os jovens por vezes não reconhecem as experiências vividas em 
casa em meio aos seus familiares como produto de conhecimento e for-
mação educacional. Isso acontece muito pelo fato dos pais serem julga-
dos em muitos momentos como antiquados e ultrapassados para compo-
rem o cenário virtual que os adolescentes estão inseridos.

Como apresentado anteriormente, a inovação da informática, 
associada à internet, oportuniza novas conexões sociais através da co-
municação em redes sociais, o consumo virtual, enfim, uma nova face 
cultural. Entretanto, apesar de toda essa tecnologia e praticidade, os en-
frentamentos na sociedade da informação estão no contraste que está 
se formando neste cenário, que não consegue resolver os problemas da 
sociedade, como o abandono familiar, o desrespeito aos ascendentes, o 
menosprezo ao conhecimento histórico, entre outros.
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Forma-se uma distinção, um paralelo entre tecnologia, modernida-
de e desigualdade social, analfabetismo, miséria, desemprego. Diante do 
exposto, o desfio da tecnologia é formar novos modos de conhecimento 
integrando a família, a escola e o aluno, para assim se alcançar objeti-
vos que proponham caminhos para minimizar esses problemas. Sendo 
assim, partimos do entendimento de que o trabalho que o historiador 
elabora depende de uma série de concepções que ele desenvolve e que 
as conclusões que ele chega nunca podem ser consideradas absolutas e 
definitivas, já que segundo Eduardo D’Oliveira França (1951), o histo-
riador trabalha para seu tempo, e não para a eternidade, pretendemos 
assim despertar a consciência nos educandos através do trabalho que foi 
desenvolvido, para que o mesmo entenda que os pais, avós, e outros fa-
miliares trabalham como historiadores em seu devido tempo e que cada 
relato, imagem e lembrança podem ser transformadas em aprendizado, e 
por meio da tecnologia o conhecimento pode ser aprimorado.

3 Metodologia

Durante o primeiro semestre de 2016, na Escola Estadual de En-
sino Médio Jovem Gonçalves Vilela, em Ji-Paraná, inúmeras foram as 
discussões promovidas em reuniões da equipe gestora e professores 
quanto à busca de meios alternativos que proporcionassem aos alunos 
um aprendizado de forma eficaz e prazerosa. Diante do exposto e com o 
intuito de concretizar os anseios da equipe da escola, surgiu a ideia do 
trabalho, em meados do mês de junho, e para a execução de tal proposta 
iniciamos as pesquisas bibliográficas e leituras necessárias, referencia-
das neste artigo.

O trabalho inicialmente apresentava apenas uma proposta me-
todológica simplificada, uma vez que não se esperava a grandiosidade 
e riqueza de oportunidades e conhecimento que seu desenvolvimento 
proporcionaria.

Cada aluno reservou um momento em sua casa em parceria ao fa-
miliar que ele mesmo escolheu, para jutos olharem algumas fotografias 
e assim debaterem sobre o período e o contexto histórico da data em 
que a imagem foi produzida. A partir de então a atividade proposta era 
que o aluno reproduzisse uma nova fotografia, onde ele, o educando, iria 
interpretar o familiar presente na imagem. Para isso, o aluno se carac-
terizou com vestimentas da época, pesquisou o cenário onde a imagem 
foi produzida e incluiu outros personagens seguindo da forma mais fiel 
possível a imagem original.



447

Amazônias inscritas em letras e beiras

O segundo passo da atividade seria apenas localizar o tempo (data) 
e espaço (cidade/Estado) onde a imagem foi produzida e então o aluno 
apresentaria, durante as aulas de História previamente estipuladas para 
o mês de agosto de 2016, o resultado do relato oral do entrevistado e a 
reprodução da imagem ao professor para um debate com os colegas da 
turma e a finalização da atividade. O fato é que o trabalho tomou pro-
porções maiores e outras áreas de conhecimento além da História foram 
abordadas proporcionando assim um aprendizado enriquecedor ao alu-
no e uma atividade, além de prazerosa, totalmente conectada à tecnolo-
gia que tanto motiva os educandos.

Para reproduzir as imagens muitos alunos recorreram aos meios 
tecnológicos tais como os programas Paint, Instagram (editor) e outros. 
As imagens por sua vez surpreenderam todos da escola, além dos pais 
que permitiram que os trabalhos fossem apresentados em uma exposição 
na escola que aconteceu no dia 09 de setembro de 2016.

O desenvolvimento da atividade oportunizou ainda aos alunos te-
rem acesso aos momentos históricos que os pais vivenciaram e que eles 
não tinham conhecimento, como a migração para Rondônia, abertura da 
BR-364, elevação de Rondônia à categoria de Estado e outros.

No entanto, embora possamos constatar até o presente momento 
um grande potencial de aprendizado tanto no contexto histórico como 
no cenário tecnológico, o objetivo que desejamos aqui destacar e que 
foi atingido de forma nada intencional foi a inclusão digital, principal-
mente dos pais.

Muitos alunos começaram a propagar as imagens nas redes sociais 
tais como Facebook, Instagram e Twitter. Os pais no desejo de verem 
suas imagens acompanhadas das reproduções feitas passaram a criar 
cadastros nas redes sociais, o que fez com que eles entrassem em uma 
conectividade junto aos filhos, aos colegas dos filhos e demais pais, pro-
movendo assim a integração social e digital. 

4 Resultados

Os resultados apontam para a formação do conhecimento de forma 
descontraída e prazerosa com o auxílio das tecnologias e meios virtuais 
em que os educandos estão inseridos diariamente.

A interação familiar iniciou a partir do momento que os alunos 
demonstraram o interesse pelos relatos e fotografias dos pais, estes que 
por sua vez se viram valorizados e como parte essencial no processo de 
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ensino dos filhos, mesmo que na fase da adolescência, dedicaram-se à 
atividade e também agregaram conhecimentos e se viram inseridos no 
mundo digital de uma maneira que jamais pensaram.

Nesse sentido constatamos a eficácia e o diferencial que a família 
proporciona ao processo educacional de seus descendentes. Portanto a 
presente pesquisa apresenta resultados que promovem o fortalecimento 
dos laços de aproximação entre a realidade da escola e da família, pois a 
atividade criou um cenário para o fortalecimento do desenvolvimento e 
a aprendizagem dos alunos tanto na escola, como em casa, e o elo entre 
os dois ambientes pôde ser concretizado através do uso das tecnologias.

Conforme os resultados atingidos no que tange à aproximação fa-
mília e escola, nos relata Piaget:

Uma ligação estreita e continuada entre os professores e os 
pais leva, pois muita coisa mais que a uma informação mú-
tua: este intercâmbio acaba resultando em ajuda recíproca 
e, frequentemente, em aperfeiçoamento real dos métodos. 
Ao aproximar a escola da vida ou das preocupações pro-
fissionais dos pais, e ao proporcionar, reciprocamente, aos 
pais um interesse pelas coisas da escola, chega-se a uma di-
visão de responsabilidades [...]. (PIAGET, 2007, p. 50)

Os resultados foram surpreendentes, além de atingirem os fins pe-
dagógicos ocorreu a integração familiar e escolar com a publicação dos 
trabalhos em redes sociais tais como Facebook, Instagram, Twitter. O 
compartilhamento gerou uma série de acessos e comentários nas pági-
nas dos alunos. Alguns pais chegaram inclusive a compartilhar em suas 
redes sociais e muitos outros chegaram a criar páginas e aprenderam 
a manusear a tecnologia promovendo assim a inclusão digital e social, 
conforme as imagens abaixo nos certificam:
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Figura 1: A aluna representou sua tia e convidou o pai para compor 
a fotografia no lugar de seu avô.

Fonte: Acervo pessoal (2016)

Figura 2: Os irmãos homenagearam os bisavôs.

Fonte: Acervo pessoal (2016)
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Figura 3: O discente convidou o avô para reproduzir uma fotografia 
que este fez quando tinha 17 anos.

Fonte: Acervo pessoal (2016)
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Figura 4: A aluna reproduz a avó em sua juventude.

Fonte: Acervo pessoal (2016)

5 Considerações finais

Mollica, Patusco e Batista (2015) apontam que embora estejamos 
vivendo em uma “Era” conectada, nosso país não consegue melhorar sua 
educação permanecendo nas piores colocações no ranking mundial, po-
rém mesmo diante da realidade experimentada, não podemos negar que 
o desenvolvimento tecnológico chegou à educação, à escola, ao professor 
e seus alunos e que não basta termos recursos e tecnologias de última ge-
ração se não conseguirmos integrar as pessoas que vivem no meio social. 

Sendo assim buscamos apresentar no decorrer da presente ativida-
de uma porta de acesso ao moderno, mediante oportunidades de integra-
ção familiar, social e digital.

Sabemos ainda que as tecnologias comumente são mais compre-
endidas pelos alunos do que pelos pais e próprios professores. O que 
não podemos fazer é encarar a realidade dos “nativos digitais” como um 
incômodo, ou como algo que possa substituir o papel da família e dos 
educadores na função de educar.
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Destacamos que o presente projeto, buscou, a partir das imagens e 
depoimentos coletados pelos estudantes junto a seus familiares a com-
preensão da memória do cidadão que envolve os indivíduos e configuram 
culturalmente as identidades e a integração destas aos meios tecnológi-
cos, para resguardar às futuras gerações o conhecimento acerca de suas 
origens. O projeto contribuiu, desse modo, para a melhoria do ensino de 
História, na medida em que oportunizou o contato com fontes históricas 
disponíveis no patrimônio cultural familiar, a reflexão sobre o tempo, a 
memória e a identidade familiar, em comparação com as demais memó-
rias e identidades do grupo.

Outro ponto relevante deste projeto também está em expressar, a 
cada passo, o fortalecimento das noções de cidadania através do conhe-
cimento e da memória na qual o indivíduo valoriza o ontem e se integra 
ao hoje construindo o amanhã, pois segundo Williams (2011), a história 
da ideia de cultura é a história do modo por que reagimos em pensamen-
to e em sentimento às mudanças de condições por que passou a nossa 
vida. Destarte, o projeto proposto alcançou os objetivos traçados, con-
tribuindo tanto para a integração intergeracional, a aprendizagem sobre 
tecnologias digitais, quanto para o ensino-aprendizagem de História em 
bases cidadãs.
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29  E N S I N O  D E  H I S T Ó R I A ,  U S O S  D O 
PA S S A D O  E  T E M P O  P R E S E N T E :  D I Á L O G O S 

I N T R A  E  I N T E R D I S C I P L I N A R E S
Josias José Freire Junior1

As relações com o passado, os significados da história e do en-
sino de História passam atualmente por importantes transformações. 
Abordadas por campos do saber e perspectivas acadêmicas distintas, 
tais transformações ensejam discussões interdisciplinares e reflexões 
teórico-conceituais de grande relevância. As possibilidades de se proble-
matizar tais campos exige, contudo, um esforço interdisciplinar e intra-
disciplinar, ao passo que tanto visam ao diálogo entre campos inerente à 
produção do conhecimento histórico que, muitas vezes, possuem reper-
tórios teórico-conceituais e metodológicos distintos, bem como o conta-
to entre as reflexões típicas da ciência da história e de outras ciências e 
disciplinas específicas, que promovem abordagens distintas da realidade 
histórico-social, a partir de paradigmas e procedimentos particulares. 

Este texto propõe um debate sobre as relações entre o ensino de 
História, o tema dos usos públicos do passado e a perspectiva da história 
do tempo presente. Trata-se de uma etapa no processo de constituição 
de um arcabouço teórico conceitual em direção a uma reflexão sobre 
como meios de comunicação de massa interferem na compreensão do 
passado. Nesse primeiro momento, objetiva-se estabelecer o referido di-
álogo interno ao campo da história – ensino de História, usos do passa-
do e tempo presente – na medida em que se entende que apenas a partir 
de sólidas bases teóricas, que permitam transcender em alguma medida 
a hiperespecialização dos campos da história seja possível estabelecer 
tal diálogo. Consequentemente, predominará na abordagem proposta 
uma reflexão teórico-conceitual sobre a partir dos campos da didática 
da História e da história do tempo presente e da interseção desses cam-
pos no tema dos usos do passado.

1 Doutor em História. Professor do Instituto Federal de Rondônia, campus Guajará-Mirim.
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No primeiro momento desse texto, parte-se das bases teóricas do 
campo da “aprendizagem histórica”, movimento que propõe reflexões so-
bre o ensino de História a partir dos referenciais teórico-metodológicos 
da própria ciência da história. Esse campo volta-se às questões do ensino 
de História a partir de alguns conceitos e noções fundamentais, dentre 
os quais, o de “consciência histórica”.

Além das questões relacionadas ao campo da “aprendizagem his-
tórica”, serão articulados, na segunda etapa da discussão proposta nesse 
texto, alguns elementos teóricos acerca da história do tempo presente, na 
medida em que se reconhece que sua produção reúne importantes con-
siderações sobre os sentidos do passado mais recente. Nos últimos anos, 
as discussões dos campos da “aprendizagem histórica” e da história do 
tempo presente têm, cada uma ao seu modo, se aproximado de proble-
mas relacionados aos usos do passado e à produção de cultura histórica. 
Trata-se, portanto, de compreender as particularidades das abordagens e 
cotejar a aproximação das mesmas.

Nesse sentido, a partir de possíveis intersecções entre os campos 
do ensino de História e da história do tempo presente no tema dos usos 
do passado, se avançará sobre o problema dos meios de comunicação de 
massa, especialmente a internet, e a construção de versões sobre o pas-
sado mais recente. Considera-se, pois, abordar as relações entre o ensino 
de História e a internet por vias teórico-conceituais que possibilitem re-
fletir sobre as influências recíprocas desses universos. De tal modo, visa-
-se o proposição de um repertório conceitual para a reflexão histórica 
sobre como as relações com o passado mais recente, seus usos e a cultura 
histórica a partir dele produzidos ‘ressignificam’ nossa relação com a 
história, especialmente no ensino de História.

Como mencionado, este texto tem por objetivo traçar um itine-
rário teórico inicial para a discussão sobre o significado dos meios de 
comunicação de massa, notadamente a internet, para as atuais relações 
com o passado e os significados da história e do ensino de História. 
Contemporaneamente, a internet se tornou uma ferramenta poderosa 
de disseminação de informações, de comunicação, de construção e re-
construção de versões sobre o passado e, consequentemente, sobre o 
presente. Apenas se forem estabelecidos referenciais teórico-conceitu-
ais básicos para a problematização dos usos do passado será possível 
avançar sobre questões que vão além e que interferem diretamente no 
campo da ciência da história, no sentido da teoria da comunicação de 
massa, da disseminação da informação jornalística e da construção e 
reconstrução de versões do passado recente.
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As reflexões sobre a didática da História, as relações entre conheci-
mento histórico e ensino de história, bem como os significados de ensinar 
e aprender história, passam no Brasil, há alguns anos, por uma importan-
te ampliação de perspectivas. Trata-se da influência da didática da His-
tória de vertente alemã (RÜSEN, 2011) e, mais recentemente, do encontro 
dessa vertente alemã da didática da História e outras reflexões sobre o 
ensino de história, como é o caso do campo da chamada “educação histó-
rica” (SCHMIDT, 2004, p. 32). As discussões sobre a didática da História 
serão brevemente apresentadas a seguir, de modo a destacar seus princi-
pais conceitos e indicar sua relevância para o debate proposta nesse texto.

A compreensão da didática da História de vertente alemã passa 
pelo reconhecimento da história desse campo. Segundo o teórico da his-
tória Jörn Rüsen, o aparecimento das reflexões daquele campo é precedi-
do por um certo recuo das reflexões sobre o ensino de História no interior 
do campo da ciência da história. Para o teórico, aquele recuo foi resul-
tado da “crescente institucionalização e profissionalização da história” 
(RÜSEN, 2011, p, 25), que contribuíram significativamente para o afas-
tamento da reflexão histórica das questões concernente à vida prática, 
dentre elas as funções formadoras do conhecimento histórico na figura 
de seu ensino. Assim, originada da vida das demandas da vida cotidiana 
(RÜSEN, 2001, p. 35), o avanço teórico-metodológico, característico da 
profissionalização do historiador e da institucionalização da ciência da 
história, contribuiu para o afastamento da história das questões da vida 
prática, enredando, de certa forma, o conhecimento histórico nas malhas 
da academia e dos dilemas da ciência (super)especializada.

Consequentemente, para Rüsen, a didática da história passou a ser 
considerada “alguma coisa completamente externa à história como ciên-
cia” (RÜSEN, 2007, p. 89), isto é, as questões concernentes ao ensino de 
História foram relegadas à periferia da reflexão histórico-científica.

Ainda seguindo Jörn Rüsen, esse cenário teórico de afastamento 
da história da vida, começou a se alterar na medida em que se enfatizou 
em determinadas pesquisas acadêmicas que entendem a história tam-
bém como uma ciência social (RÜSEN, 2011, p. 29) e que por isso passam 
a problematizar também a função social do conhecimento histórico, tor-
nado as questões concernentes ao ensino e a aprendizagem de história 
relevantes à própria ciência da história.

A função social (política e cultural) da história em geral e do ensi-
no de História em específico, a capacidade de se aprender e o como se 
aprende história, passaram a ser reconhecidas como questões das quais 
a reflexão da teoria da história não poderia escapar, na medida em que o 
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“aprendizado da história transforma a consciência história em tema da 
didática da história” (RÜSEN, 2007, p. 91). Assim, um problema relevante 
para a teoria da história, a consciência histórica como estrutura elemen-
tar do pensar historicamente, passa a ser considerado como problema 
fundamental do campo da didática da História.

Esse desenvolvimento da didática da História pode assim ser per-
cebido no reconhecimento da “consciência histórica” como seu proble-
ma central. Para Klaus Bergmann, outro importante nome da vertente 
alemã da didática da história, essa tem como tarefas “investigar o que é 
apreendido no ensino da História [...] o que pode ser apreendido [...] e o 
que deveria ser apreendido [...]” (BERGMANN, 1990, p. 29). Ainda, tais 
tarefas podem ser reconhecidas como a investigação da consciência his-
tórica, ao passo que a didática da História

[...] Tem por tarefa investigar, descritivo empiricamente, a 
consciência histórica e regulá-la didático-normativamente, 
pois esta consciência é um fator essencial da auto identida-
de humana e um pressuposto insubstituível para uma práxis 
social dirigida racionalmente (BERGMANN, 1990, p. 30).

O conceito de consciência histórica se tornou, dessa forma, o pro-
blema central dessa tendência da didática da história. Segundo Rüsen, em 
sua definição já clássica, a consciência história é “a suma das operações 
mentais com as quais os homens interpretam sua experiência da evolução 
temporal de seu mundo e de si mesmos, de forma tal que possam orientar, 
intencionalmente, sua vida prática no tempo” (RÜSEN, 2001, p. 57).

O conceito de consciência histórica indica possibilidades de se re-
fletir sobre os modos como o conhecimento histórico se estrutura em 
uma capacidade mais elementar, a de se reconhecer como ser histórico 
e de transcender – por meio da ação – das determinações temporais. Tal 
reflexão contribui também para o reconhecimento da multiplicidade de 
fontes para a consciência histórica, mesmo sendo hoje, o ensino de His-
tória, sua principal referência.

O campo da educação histórica passa, nesse sentido, a considerar 
como tarefa inerente à ciência da história problematizar, a partir de seu 
campo, questões relacionadas ao ensinar e ao aprender história, à “in-
vestigação do significado da História no contexto social” (BERGMANN, 
1990, p. 31), bem como sobre seu significado na figura do conceito de 
formação histórica. Para além da especialização acadêmico-científica, 
se reconhece como tarefa da ciência da história discutir seu significado 
social e, especialmente nesse contexto, as origens desses significados.
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Abre-se, pois, a possibilidade de se discutir, em uma conjugação 
de categorias e conceitos da teoria da história e da didática da História 
questões concernentes “circulação social do conhecimento histórico” 
(SADDI, 2012, p. 213) e a uma “teoria da aprendizagem histórica” e do 
“letramento em história” (CERRI, 2010, p. 270) no âmbito da aula de his-
tória, mas também para além dela. Desse modo possibilita-se a reflexão 
tanto sobre os impactos sociais do ensino de História, quanto de que 
modo, não apenas por vias escolares, as concepções de história são pro-
duzidas. Indica-se também referenciais para as discussões sobre como se 
aprende história – e sobre o significado de se aprender história – por vias 
não apenas escolares. O papel dos meios de comunicação de massa, no-
tadamente internet, no referido processo é uma das questões de grande 
relevância, na medida em que estabelecem uma função complementar e 
contraditória com o ensino escolar de História.

Concernente aos desdobramentos internos da ciência da história 
é importante também lembrar que a produção historiográfica contem-
porânea se caracteriza pela diversidade de seus campos, referenciais e 
perspectivas. Modalidades historiográficas mais tradicionais têm dividi-
do espaço com novos enfoques, ampliando muitas vezes o conhecimento 
histórico para além de suas fronteiras originais. Dentre os campos que 
têm alcançado destaque recentemente está a chamada história do tempo 
presente. Essa perspectiva também possibilita a aproximação do conhe-
cimento histórico de seu contexto de produção, reprodução e circulação, 
ao passo que reconhece na natureza política do conhecimento histórico 
e em suas implicações sociais, muitas vezes contraditórias e tensas, os 
elementos que a caracterizam como campo particular.

A chamada história do tempo presente ganhou espaço na produção 
historiográfica contemporânea ao ultrapassar a concepção tradicional 
de que apenas o passado mais distante pode ser objeto do conhecimento 
histórico (ROUSSO, 2016, p. 14). Aproveitando a recuperação de debates 
sobre o contemporâneo e, especialmente, uma importante ênfase no po-
lítico, característica de determinada historiografia francesa do pós-guer-
ra, emergiu as reflexões acerca do presente como objeto da historiografia 
(TÉTART; CHAUVEU, 1999, p. 14).

Além disso, alguns elementos contribuem com a importância cres-
cente daquele campo como, por exemplo, a multiplicação de eventos con-
siderados traumáticos ou ainda a consolidação de uma nova dinâmica dos 
processos históricos, submetidos à lógica dos meios de comunicação de 
massa, que tornam “históricos” (historicamente relevantes) eventos que 
ainda não cessaram ou que ainda não “passaram” (CEZAR, 2012, p. 32).
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Eventos traumáticos, referência tradicional da história do tempo 
presente (FICO, 2012a), se associam ao próprio cotidiano na medida em 
que a radicalização da experiência do contemporâneo torna o próprio 
dia a dia uma experiência de choque (BENJAMIN, 1994, p. 109). Se even-
tos catastróficos tendiam a concentrar o interesse original da história 
do tempo presente, as particularidades da própria experiência atual dão 
margem à reflexão sobre o passado mais recente.

Desse modo, tais eventos traumáticos como cotidianos (agora so-
mados ao excesso de informações e à “hipercomunicação”) promovem 
uma experiência de intensificação do presente, tornando-o questão in-
contornável à reflexão histórica. Trata-se do “presente perpétuo” de nos-
so “regime de historicidade” (HARTOG, 2014, p. 39) ou da profundidade 
de nosso “amplo presente” (GUMBRECHT, 2015, p. 131) que incorpora 
as referências de passado e futuro. A experiência do presentismo se ca-
racterizaria, a partir da leitura de Hartog, pela experiência atual a partir 
da “o presente se impõem como único horizonte, em um presente onipo-
tente e hipertrofiado” (PEREIRA; DA MATA, 2012, p. 19). Assim, se po-
deria concluir que o presentismo representaria a experiência do tempo 
na qual “não há nada além do evento” (PEREIRA; DA MATA, 2012, p. 19).

A predominância do presente na experiência temporal contemporâ-
nea contribui, dessa forma, para a importância da história do tempo pre-
sente ao passo que esse passa a ser visto não como propriamente um even-
to no tempo, mas enquanto um evento que reorganiza o tempo (ROUSSO, 
2016), estabelecendo novas perspectivas e abrindo reflexões sobre o pró-
prio estatuto da história e de sua matéria, a ação humana no tempo. 

Trata-se, assim, de se reconhecer no presente eventos que “impli-
cam em muitas vezes reposicionar elementos da memória, transformam 
as identidades e acabam por reordenar as interpretações do passado” 
(MAYNARD, 2017, p. 336). Nesse sentido a história do tempo presente 
teria como referência eventos que possuem um caráter meta-histórico, 
por assim dizer, ao passo que eles contribuíram com um reordenamento 
ou uma ressignificação do próprio conhecimento histórico. As grandes 
catástrofes se inscreveriam, mais naturalmente, no hall dos eventos pri-
vilegiados pela história do tempo presente. Mas, propõe-se também que 
outras transformações, talvez mais sutis, possam promover uma consi-
derável ressignificação do conhecimento histórico, de sua ciência e de 
seu ensino, como por exemplo, a disseminação dos meios de comunica-
ção em massa e a internet.

Para Carlos Fico, nessa mesma direção, o elemento que especifica a 
história do tempo recente mais, que é particular aos seus temas pode ser 
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percebido na “mescla de política e pesquisa acadêmica” (FICO, 2012b, p. 
84), característica dos esforços de compreensão dos eventos mais recentes.

Avanços teórico-metodológicos acerca da história presente pode-
rão significar uma melhor abordagem da relação entre conhecimento his-
tórico e meios de comunicação de massa, debate esse característico da 
história do tempo presente (CHAUVEAU; TÉTART, 1999), bem como dos 
usos públicos do conhecimento histórico (CEZAR, 2012), especialmente 
da problematização dessa modalidade historiográfica em sala de aula. 

Assim, é possível acompanhar Agnès Chauveau e Philippe Tétart 
na consideração de que a história do tempo presente encaminha a ne-
cessária reflexão sobre a relação entre “o historiador, a história e a so-
ciedade”, com o reconhecimento de que o “historiador é cada vez mais 
parte integrante do contemporâneo” (TÉTART; CHAUVEU, 1999, p. 35). 
Desse modo, a produção e a reprodução do conhecimento histórico, em 
ambiente escolar ou não, suas implicações na formação da consciência 
histórica e nas referências temporais, podem ser reconhecidos como 
questões concernentes tanto ao ensino de história quando à história do 
tempo presente, ao passo que tangenciam questões relacionadas ao his-
toriador, aos professores de história e a sociedade contemporânea.

Assim, pois, é possível associar a didática da História e a história 
do tempo presente a partir de um problema comum aos dois campos, a 
saber, os modos através dos quais as perspectivas históricas são cons-
tituídas, tanto em sala de aula, nas aulas de história, como em outros 
espaços. Trata-se de um problema presente nas discussões do campo da 
“história pública”, campo esse que “evoluiu” nos últimos anos “no senti-
do de reconhecer que todos, especialistas ou não, formam certa ‘consci-
ência histórica’ sobre o tempo em que vivem e o seu lugar nele” (NETO; 
RAMOS, 2014, p. 19).

A história pública pode ser assim identificada como o campo da 
reflexão histórica que investiga a “história feita fora da academia”, diri-
gida ao “grande público” e que “questiona a hegemonia acadêmica dos 
historiadores profissionais” (LUCCHESI; CARVALHO, 2016, p. 151). A 
questão se torna ainda mais candente quando têm-se em mente o atual 
cenário a partir da qual a internet tem se torado a principal via de produ-
ção divulgação de informações. Tratando-se de ensino de História, ainda 
faz-se necessário considerar um campo ainda mais amplo de circulação 
do saber histórico, na medida em que se situa na confluência produzida 
academicamente, o currículo e a História ensinada, bem como os contex-
tos culturais e sociais específicos.

A relação da história pública e suas relações com o ensino de His-
tória circunscreve outro ponto relevante para o contexto dessa discussão. 
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Trata-se do diálogo que ultrapassa o âmbito da sala de aula em direção 
à cultura escolar e à cultura geral; segundo Everardo Andrade e Nivea 
Andrade, se inscreve

nas fronteiras do ensino de História, a comunidade esco-
lar se movimenta em temporalidades disjuntivas, entre 
significações de passado e presente, entre conhecimento 
historiográfico e memórias locais, entre histórias de vida 
e significações coletivas, enfim, rompendo polarizações e 
produzindo um movimento que vivencia a diferença, habi-
tando um entrelugar (ADRANDE; ANDRADE, 2016, p. 183).

O impacto dos meios de comunicação em massa na formação histó-
rica ainda é uma das questões mais relevantes para a historiografia e para 
a reflexão sobre o ensino e História atualmente. Assim, para Fonseca

O fenômeno [a divulgação da história em diferentes mídias] 
apresenta elementos que permitem pensá-lo na perspectiva 
da história pública, não somente pelo fato de atingirem o 
grande público, mas porque suas condições de realização 
implicam em interações muito diferentes daquelas que se 
somam a produção de uma história acadêmica (FONSECA, 
2016, p. 192).

Portanto, se reconhece que os usos públicos da história promovem 
um uso dessa que “passam pela relação com a consciência histórica, ou 
mesmo por sua produção, pela relação com memórias individuais e cole-
tivas [...].” (FONSECA, 2016, p. 192).

Pode-se indicar, desse modo, que questões relacionadas aos usos 
públicos do passado e da história pública podem aparecer como inter-
seções entre as discussões teóricas do ensino de História, notadamente 
da didática da História, e os problemas da história do tempo presente. 
As possibilidades e os significados de se aprender história, diante da ex-
periência temporal contemporânea, de radicalização do presente e das 
experiências de crise encontram na problemática da construção da histó-
ria pelos meios de comunicação de massa, especialmente a internet, um 
campo para discussões profícuas. 
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