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RESUMO 

A proposta desta Pesquisa é entender como o homem, enquanto agente transformador da 

cultura, atua no espaço amazônico, passando pelo viés sócio-histórico-político. Em geral, 

sabemos que a história social de um povo estabelece ligação não só com o passado, por 

herança, mas também relações de laços de particularidades, de identidade, com o novo, com o 

inusitado; no caso da Amazônia, há uma ligação particular do homem com a natureza e toda a 

sua simbologia. Neste viés, a cultura musical entra como elemento determinante para o 

funcionamento da sociedade nortista. Para compreendermos essa sistemática, buscamos 

representação em cada Estado da Região Norte, mais especificamente nas letras de canções 

que falam sobre o locus amazônico de modo bastante efusivo, apontando não só para as 

denúncias, mas, sobretudo, para a valorização da cultura regional e suas raízes. Nossa escolha 

deveu-se ao fato de as letras, a poética cancioneira deixar clara a riqueza complementar do 

povo caboclo, do índio, da culinária, da natureza amazônica, isso evidencia o sentimento de 

pertença. Por ser a ideologia uma condição humana, visto que todo homem carrega uma 

ideologia, esta traz uma carga significativa do ponto de vista das ações e reivindicações, 

denúncias e exaltação à terra, à natureza, à cultura nortista. O que evidencia um sentimento de 

libertação, de rompimento de barreiras até então estabelecido entre o colonizador e o 

colonizado, o que faz presente em todas as letras das canções eleitas para nossa análise. Essa é 

uma luta ideológica, e, no que se refere ao homem nortista, a ideologia está sempre em 

funcionamento. Isso se deve ao fato de a Amazônia ser vista mais pelo viés da floresta do que 

do homem que nela habita, o que vem emergir nas vozes de compositores amazônicos com 

muita propriedade. Entendemos que a música, a canção, com melodia e letra, sendo uma 

forma legítima de provocação social e histórica, significa um engajamento social, não como 

mera inspiração de poetas, compositores ou ficcionistas. Neste sentido, trazemos a teoria da 

Análise de Discurso da “linha francesa”, inaugurada por Michel Pechêux e Eni Orlandi, que 

tem por objetivo analisar os discursos pela história, ideologia e linguagem, áreas bem 

definidas do conhecimento. Pensamos o social pela vertente materialista, em que o discurso 

funciona a serviço do sócio-político-cultural, movimentando dialeticamente o homem e 

contextualizando as práticas num espaço-temporal. Como referência da compreensão estética 

e simbólica, buscamos nos referendar em Paes Loureiro, teórico da cultura amazônica e que 

muito nos diz sobre esse espaço e sua cultura. Temos, assim, num nível interpretativo, um 

povo que entende suas raízes e que acordaram para o processo de posse de sua cultura; as 

canções são apenas um exemplo de mostra ao mundo de que neste espaço a preservação dos 

costumes e modo de vida dos amazônidas convive com o novo sem eleger a melhor ou pior, 

mas ensinando e aprendendo sempre. 

Palavras–chave: Amazônia. Cultura. Canções. Região Norte. Ideologia. 

 



 

ABSTRACT 

The purpose of this research is to understand how man, as a transforming agent of culture, 

acts in the Amazonian space, passing through the socio-historical-political bias. In general, we 

know that the social history of a people connects not only with the past, by inheritance, but 

also bonds of particularities, of identity, with the new, with the unusual; in the case of the 

Amazon, there is a particular connection between man and nature and all its symbolism. In 

this bias, the musical culture enters as a determinant element for the operation of the northerly 

society. To understand this systematics, we seek representation in each State of the North 

Region, more specifically in the lyrics of songs that speak about the Amazon locus in a very 

effusive way, pointing not only to the denunciations but, above all, to the appreciation of 

regional culture and its roots. Our choice was due to the fact that the lyrics, the song-writing 

poetics make clear the complementary richness of the caboclo people, the Indian, the cuisine, 

the Amazonian nature, this shows the feeling of belonging. Because ideology is a human 

condition, since every man carries an ideology, it brings a significant burden from the point of 

view of actions and claims, denunciations and exaltation to the land, nature, and culture of the 

United States. This shows a sense of liberation, of breaking barriers that had been established 

between the colonizer and the colonized, which is present in all the lyrics of the songs chosen 

for our analysis. This is an ideological struggle, and as far as the northern man is concerned, 

ideology is always at work. This is due to the fact that the Amazon is seen more by the bias of 

the forest than the man who inhabits it, which emerges in the voices of Amazonian composers 

with great propriety. We understand that music, song, with melody and lyrics, being a 

legitimate form of social and historical provocation, means a social engagement, not as mere 

inspiration of poets, composers or fictionists. In this sense, we bring the Discourse Analysis 

theory of the "French line", inaugurated by Michel Pechêux and Eni Orlandi, whose objective 

is to analyze discourses by history, ideology and language, well defined areas of knowledge. 

We think of the social as a materialistic one, in which discourse functions in the service of the 

socio-political-cultural, dialectically moving the man and contextualizing the practices in a 

space-time. As a reference of aesthetic and symbolic understanding, we seek to refer to Paes 

Loureiro, a theorist of Amazonian culture and who tells us a lot about this space and its 

culture. We have, therefore, on an interpretive level, a people who understand their roots and 

who have agreed to the process of owning their culture; the songs are just an example of 

showing the world that in this space the preservation of the customs and way of life of the 

Amazonians coexists with the new without choosing the best or worst, but always teaching 

and learning. 

Keywords: Amazon. Culture. Songs. North region. Ideology. 
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APRESENTAÇÃO 

Sou pesquisador diretamente egresso dos espaços da área da Comunicação Social, 

mais especificamente da habilitação em Jornalismo, mas bastante afeito aos trabalhos 

linguísticos. Isso de tal monta que, quando obtive a parceria do meu atual Orientador, neste 

ano de 2018, pude discutir com ele as quase cem páginas que havia produzido sobre a 

problemática da Análise de Discurso, visando com isso a analisar o discurso de três vídeos de 

publicidade, um texto literário e um texto informativo. 

Contudo, percebi, durante a orientação, que dedicar tanta atenção ao método não deve 

ser tão priorizado, afinal não se trata de um trabalho epistemológico, não sendo tão decisivo, 

no mestrado, destacar em tantas páginas os aspectos da teoria do conhecimento, quando 

deveria ser, antes, priorizado o conhecimento do objeto, tornando-o representativo da sua 

classe, pois “não existe ciência sem generalização” (BUNGE, 1980). Assim, passei a me 

interessar mais por buscar uma visualização do meu objeto e de elementos relativos à sua 

natureza como artefato representativo do espaço amazônico, que é o núcleo da atenção na área 

de conhecimento do Mestrado. 

Buscando então nuclear o objeto a partir de algum dos meus trabalhos recentemente 

produzidos, encontrei um texto em que tratara de analisar uma canção de Belém que dava 

ênfase à defesa da Amazônia, com perspectiva culturalista. Daí veio a ideia motivadora de 

desenvolver a presente Pesquisa no âmbito das letras de canções amazônicas.  

Entendo que escrever sobre qualquer aspecto que envolva a Amazônia é debruçar-se 

numa tarefa que parece fácil, a princípio, porém trata-se de configurar uma tessitura complexa 

que requer uma profunda imersão nesse espaço geográfico, geocultural, plurilinguístico, que 

ainda carece de melhor compreensão dos seus aspectos mais densos. 

Muito se tem falado sobre a Amazônia no que diz respeito a sua dinâmica e entidade, 

envolvendo as suas tradições, costumes e os modos dos seus habitantes e percebi rapidamente 

que, não obstante a vasta bibliografia, ainda é considerada escassa a abordagem de vieses 

político-culturais totalizadores, representativos, abordando composições e músicas 

amazônicas. Uma outra motivação deveu-se ao fato de entender que na esfera acadêmica tem-

se notado que ainda é incipiente a realização de estudos dessa natureza, principalmente no que 

diz respeito à reflexão crítica que direcione o olhar para o processo de configuração político-

histórico do conjunto amazônico brasílico. 

A metodologia não deve ser o centro da atenção, mas deve, sobretudo, ser pensada de 

molde a atravessar todo o discurso circunstanciador do objeto –este, sim, passível de ser 
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descrito e desenvolvido argumentativamente com o maior cuidado possível. O método deve 

estar tão presente que venha a ser pressentido na própria construção discursiva e descritiva do 

objeto. 

A seleção de canções foi pesquisa decorrente da decisão relativa ao objeto, uma vez 

que tenho suficiente conhecimento dos espaços de busca, dada a minha profissão de jornalista 

e a minha formação na área da linguagem; a minha leitura primeira já encaminhou a análise, 

cuja metodologia político-cultural permitiu-me deduzir a interpretação que poderia ser 

encaminhada, decorrente do nosso interesse cultural. 
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INTRODUÇÃO 

A proposta desta Pesquisa é entender como o homem amazônico atua como agente da 

cultura do Norte, passando pelo viés sócio-histórico-político. A cultura, em geral, carrega a 

herança de uma história social de um povo, seu modo de se proceder, segundo suas 

convicções, segundo as convicções de um grupo, com estruturas variáveis e particulares e isso 

reflete nos padrões de comportamentos e buscas de valores. A cultura amazônica estabelece 

uma ligação particular com a natureza e seu povo. A cultura musical entra como elemento 

forte e determinante para o funcionamento da sociedade nortista. Para entendermos essa 

sistemática, buscamos representação em cada Estado da Região Norte, mais especificamente 

letras de canções que falam sobre o locus amazônico de modo bastante efusivo, apontando 

não só para as denúncias, mas, sobretudo, para a valorização da cultura regional e suas raízes. 

Nossa escolha perpassa por letras que falam sobre cada Estado de modo a deixar clara a 

riqueza complementar do povo caboclo, do índio, da culinária, da natureza amazônica, o que 

fica evidente o sentimento de pertença.  

A ideologia é um elemento que está sempre presente e propulsiona o homem a buscar 

a protestar, a se libertar, a se fazer presente. Uma luta é sempre ideológica e, no que se refere 

ao homem nortista, a ideologia está sempre em funcionamento. Isso podemos perceber em 

cada letra de cada canção eleita para nossa análise e isso se deve ao fato de a Amazônia ser 

vista mais pelo viés da floresta do que do homem que nela habita, o que vem emergir nas 

vozes de compositores amazônicos com muita propriedade.  

Entendemos que a música, a canção, com melodia e letra, sendo uma forma legítima 

de provocação social e histórica, significa uma forma de engajamento social, não podemos 

entender como mera inspiração de poetas, compositores ou ficcionistas. 

Música, neste sentido amplo, comumente carrega reflexo de vontades do mundo do 

compositor ou intérprete, dialoga com o presente, mas sem desvencilhar do passado. Podemos 

entender uma canção como arte de sugestão, remetendo-nos a uma realidade imaginária e ao 

mesmo tempo imaginada. 

Na construção de um texto/canção, a forma nasce das relações sociais e o conteúdo se 

configura como uma interpretação dessas relações com o mundo surpreendente e desafiador. 

Nossa pesquisa está nas vozes de homens com discursos que provocam, que fazem ir 

além do dito, com o olhar voltado a questões de como significar e produzir sentidos para o 

meio social. Por isso, como o homem constitui-se e como se dá esse processo? Como estão 

discursivisando ideologicamente? Aparentemente, a sociedade produz e recebe o discurso sem 
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se dar conta de que ele carrega além do dito. É com esta forma de ler o outro, dividido, 

interpelado, inscrito na história, em uma memória que marca sentidos. E nesse aspecto é 

válido lembrar que a produção de um discurso pressupõe um processo dialético, de modo que 

outros discursos acabam sendo projetados em seu interior e, nesse sentido, a linguagem opera 

como instrumento de interação e posicionamento diante de situações político-sociais. Nesse 

processo de interatividade, segundo Brandão (2014, p. 44), ocorre que “no discurso, as 

relações entre esses lugares, objetivamente definíveis, acham-se representadas por uma série 

de “formações imaginárias” designam o lugar que destinador e destinatário atribuem a si 

mesmo e ao outro, a imagem que eles fazem de seu próprio lugar e do lugar do outro”. 

Com isso o nosso objetivo geral é buscar entender os movimentos provocados no 

indivíduo, de forma a tirá-lo da letargia social, levando-o à tomada de posição em favor de 

sua cultura em determinadas condições que sustentam seu dizer. Com os objetivos específicos 

buscamos ainda: a) expor o cenário amazônico por entender ser o lugar de representatividade; 

b) analisar as letras das canções que representam cada Estado da Região Norte, buscando com 

isso entender como os acontecimentos políticos, sociais e culturais interferem no cotidiano; c) 

verificar como a linguagem escrita (a palavra) é tomada para definir o sentido do discurso. 

O corpus é composto de sete letras de canções (discursos) que apresentam teor de 

críticas sociais que perpassam por questões identitárias, ideológicas e discursivas (de 

sentidos), assim elencados: 

O primeiro corpus trata de uma canção de autoria da Banda “Rovenda”, com um 

discurso em defesa do Estado do Acre, apontando a floresta como elemento central, bem 

como a importância do mito (Chico Mendes), seringueiro que lutou em defesa da floresta, 

contra a exploração desordenada e a escravidão velada, em tempos de discursos não 

escravagistas.  

No segundo corpus, temos a letra da canção (discurso) do Estado do Amapá, 

“Sentinela Nortente”, na voz de Amadeu Cavalcante, que aborda temas que há muito nos 

incomoda, como a questão colonialista na vertente do real, aos olhos dos amazônidas, que 

vivem e sentem o impacto de uma cultura imposta. A consciência crítica revela uma postura 

menos submissa, dando uma certa conotação de não assujeitamento. 

O terceiro corpus trata-se de uma letra de canção que fala do Estado do Amazonas e 

suas riquezas, lamentando a exploração desordenada, desrespeito à natureza, mas a esperança 

ainda reina. Trata-se de um discurso de lamento, na voz do grupo musical Raízes Cabocla, 

com a canção “Canta Caboclo” em que a natureza clama por socorro. 
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No quarto corpus, a letra da canção do Estado do Pará, apresenta um discurso que 

pende para a crítica ao progresso desordenado e desrespeitoso à memória afetiva e cultural de 

um povo, bem como a exploração de recursos minerais a serviço do capitalismo, isso é 

percebido na canção “Belém, Pará, Brasil”, de autoria da Banda Mosaico de Ravena.  

O quinto objeto de análise tem como corpus o Estado de Rondônia com a letra da 

canção “Porto Velho, meu dengo”, considerada pelos músicos da capital rondoniense como 

uma obra-prima em beleza poética e melódica. A composição imprime o sentimentalismo ao 

olhar a terra natal e destaca o valor ufanista pelo local, uma declamação de amor à cidade. 

O sexto objeto de análise trata da letra da canção “Cruviana”, do Estado de Roraima, 

que apresenta um forte sentimento de “cantar a aldeia” e contribui para se entender a 

construção da identidade e cultura roraimense e que não se desvinculam de uma 

representatividade da identidade indígena que está presente, como por exemplo a herança de 

iguarias no universo poético da letra. 

O sétimo e último corpus é a canção “Rezador”, do Estado do Tocantins, que aborda 

sobre as tradições culturais do homem amazônico que estabelece relações com os elementos 

da natureza para resoluções. Esse universo cultural pode estar apoiado em elementos que 

servem de base de sustentação de fenômenos, demonstrando assim que o homem recorre ao 

auxílio da magia, da fé e da religião, como marca de sua convivência sociocultural. 

Em termos de construção teórica, temos como bases mais acertadas os Pressupostos 

da Filologia Política (ROCHA, 2013), porque por eles podemos obter um centramento 

cultural do texto, que se torna apto à interpretação típica das letras, a político-cultural, a partir 

do emprego de diversas ferramentas de leitura. Dispostas em duas fases, a analítica e a 

interpretativa, podemos tanto efetuar uma abordagem analítico-estrutural, como também uma 

interpretação linguístico-política que explique os motivos argumentativos da escolha dos 

autores, mais do que compreender o texto na sua importância exclusivamente literária, formal. 

Neste sentido metodológico, trazemos aqui o instrumental da Análise de Discurso, da 

“linha francesa”, de Michel Pechêux, afiliada à sua discípula Eni Orlandi, que tem por 

objetivo visualizar de modo privilegiado três regiões de conhecimento bem definidas: o 

materialismo dialético, compreendido como teoria social, fundamento das ideologias; a 

linguística haurida da Semiótica, entendida como construto sintático fornecedor de elementos 

e processos de realce das suas partes; e uma teoria do discurso, abarcadas as suas técnicas a 

serviço da somatória político-cultural da que depende no movimento dialético e 

contextualizado espaço-temporalmente. Por isso, podemos ter em conta, como segundo passo 

decisivo, o nível interpretativo político-cultural, que irá definir qual o último e maior interesse 
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persuasivo do compositor, para difundir o conteúdo textual das suas canções de 

(relativamente) ampla penetração popular. 

São para nós importantes, também, os trabalhos de Néstor Canclini, sobretudo quando 

trata de admitir o conceito de “cultura híbrida”, muito empregado nos últimos tempos. Claro 

que não podemos desprezar o mesmo conceito, vindo à luz sob outra terminologia, bastante 

regular nos trabalhos de Antropologia com Gilberto Freyre1, por exemplo. O próprio Canclini 

levanta o problema da dificuldade de empregar a sua expressão “cultura híbrida”, quando 

admite haver conhecimento da ideia em outras palavras, anteriormente usadas, definíveis por 

aparentamento conceitual. Assim, o seu termo “hibridação”, quando se refere à possibilidade 

de utilizar “mestiçagem”, “sincretismo” ou mesmo “crioulização” (no caso de pesquisas 

envolvendo línguas crioulas, etc.), seriam boas palavras tecnicamente, e mesmo a sua própria 

terminologia poderia suplementar aquilo que poderia faltar nas antecessoras, dado o acúmulo 

de tarefas sobrecarregando estes anteriores termos, já carregados de significados específicos2. 

Por isso, por aceitar esta maior especificidade confessada pelo autor, preferimos termo 

que esteja capacitado, no seio do que ele chama de “acentuada interculturalidade moderna” 

(CANCLINI, 1998 p. 31), capazes de capturar tanto o que há de evidente no passado quanto 

no presente globalizador, dada ainda a ingente tarefa de interpretar todo o processo que 

carreia críticas às cobiças à Amazônia, que datam dos tempos da colonização portuguesa3. 

Isso nos leva a empregar terminologia dos Pressupostos (ROCHA, 2013), por isso refugando 

a moderna “hibridização”, por desnecessária. 

 

 

 

                                                
1

 
  Casa Grande & Senzala - Formação da família brasileira sob o regime da economia patriarcal. Rio de Janeiro: 

Record, 1997. 
2  Veja-se Néstor Canclini. Culturas Híbridas. Estratégias para entrar e sair da Modernidade. São Paulo: EdUSP, 

pp. 27 e ss. 
3  Veja-se, por exemplo, a vasta obra de Leandro Tocantins, ou ainda as obras de amazônidas como Arthur César 

Ferreira Reis. 
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SEÇÃO I: AMAZÔNIA: ASPECTOS HISTÓRICOS & SOCIOECONÔMICOS 

 

Região Norte, ferida e aberta pelo progresso,  

sugada pelos sulistas e amputada pela consciência nacional. 

 

(Edmar da Rocha Júnior. Canção Belém, Pará Brasil.) 

 

A Amazônia é um espaço denso e relativamente desconhecido do ponto de vista da 

diversidade geográfica, climática e cultural. A formação sociocultural de espaços (micro e 

macroespaços) da região Norte desperta interesses há muito da comunidade científica de todas 

as áreas, aguçando-os naquilo que se refere tanto à busca de riquezas quanto a identificar o 

modo de vida peculiar de diversos grupos, dentre os seus habitantes. 

As pessoas se deslocaram para o local com um olhar de pioneiras, de desbravadoras, 

de colonizadoras, com a intenção clara de explorar o ambiente; e encontraram um mundo 

incapaz de se deixar dominar facilmente, mas sempre manejando imposições e ideais 

eurocentristas. 

Se o resto do mundo cobiça a Amazônia4, nós, brasileiros, temos-na como mais um 

espaço geográfico, apenas. Uma reserva biológica para o futuro. A prova disso é o 

desconhecimento real desse espaço por pessoas, mesmo escolares, das regiões que dominam o 

Brasil em economia, educação, cultura, saúde, dentre outros. É corriqueiro ouvirmos de 

sulistas, paulistanos, dos povos que habitam as demais regiões brasileiras sermos “vizinhos de 

índios”, perguntam se encontramos onça nas ruas, se as cobras não nos amedrontam nas 

esquinas, e outras coisas mais que nos fazem pensar em um povo (o brasileiro) que não se 

conhece nas suas partes, que não se valoriza como conjunto caudatário de deveres e de 

direitos. O nosso é um povo que carrega marcas colonialistas tão fortes que faz com muito 

poucos se sintam estar em seu próprio território. O brasileiro torna-se assim um 

desterritorializado. 

No governo de Washington Luís (1926-1930), o lema “governar é abrir estradas” 

edificou a ideia de ocupação territorial. Getúlio Vargas, que o sucedeu (1930-1945), passou a 

                                                
4

 
  “A Amazônia é parte integrante do imenso mundo tropical. E como tal, caracterizada pela existência de uma 

floresta densa, exuberante, alta pluviosidade, que explica muito das peculiaridades da floresta, clima quente e 

úmido.” In: REIS, Arthur Cezar Ferreira. A Amazônia e a Cobiça Internacional. Rio de Janeiro: CEN, 1972, 

p. 11. A atração do olhar colonizador mantém-se inquebrantável até os nossos dias. 
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ter a Floresta Amazônica com renovado interesse. Foi a época da “Marcha para o Oeste”. 

Nessa época, o governo federal disponibilizou recursos para a exploração do território 

amazônico, criando, com isso, projetos de grandes estradas como facilitadoras do 

desenvolvimento da região. 

Em tempos de efervescência da ditadura militar de 1964, o slogan “integrar para não 

entregar” (à ocupação estrangeira) movia o homem de tal modo que houve uma imigração em 

massa de, principalmente, nordestinos para a região com a possibilidade de uma vida melhor, 

fugindo da aridez e da seca daquela região. O principal objetivo militarista seria evitar a 

internacionalização da Amazônia. 

A atração de pessoas por campanhas nacionais nem sempre dava certo. Uma das 

tentativas mais frustradas foi com o chamado povo nordestino, visto que, com o fim da 

Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos, que mais investiam na Amazônia com a 

extração de borracha, suspendem os investimentos, causando recessão à Amazônia e, 

consequentemente, decadência econômica, o que fez com que os nordestinos que para ali 

migraram servissem de mão de obra, penosa e barata, para os grandes detentores de seringais 

da região. 

No processo de desenvolvimento da Amazônia, podemos salientar duas fases que 

marcaram o nortista. A primeira diz respeito à concentração do governo federal, querendo 

agregar território através da homogeneização da população, unificando de fato todo o 

território nacional, num processo de integração com as demais regiões brasileiras. Isso 

começa a ganhar fôlego na década de 1960 e se estende até meados dos anos 1980. Só aí é 

que “o Brasil começa a descobrir o Brasil”. 

Atrelado a isso, a marca mais destrutiva desse processo foi o impacto no bioma. 

Segundo dados publicados em material jornalístico pela BBC News Brasil (Brasília, julho de 

2009), acredita-se que, só na década de 1970, catorze milhões de hectares de mata virgem 

foram derrubadas e de lá para cá esse problema vem-se acentuando de tal forma, mesmo com 

todas as leis e programas governamentais a serviço dessa preservação e reflorestamento, que o 

número chega à beira de setenta milhões de hectares na atualidade. 

Benchimol (1966), um estudioso maior da Amazônia, nos apresenta esse espaço, nos 

anos 1960, como um espaço em que a economia extrativista florestal e animal carregavam a 

riqueza da região. A exportação de borracha, madeira, algodão, sementes, couro de animais, 

dentre outros faziam da região uma espécie de Eldorado. 

De acordo com Benchimol, em sua obra “Estrutura Geo-social e Econômica da 

Amazônia”, “o processo de desenvolvimento econômico, na Amazônia no passado, esteve 
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sempre condicionado às altas cíclicas decorrentes da pressão da procura mundial sobre os 

preços dos produtos florestais exportáveis, ou, na dependência de um surto de prosperidade 

causado pelo aparecimento de um produto novo, que, por força de sua raridade e escassez, 

pudesse comandar elevada cotação nos mercados dos países industrializados” (1966, p. 118). 

Ainda de acordo com o material jornalístico da BBC News Brasil/Brasília (julho de 

2009) a segunda fase é marcada por discussões sobre o meio ambiente, visto que descobertas 

científicas dão conta de que substância utilizada em aerossóis e sistema de refrigeração 

provocam o destruimento da camada de ozônio, começando, então, a voltar os olhos para a 

Amazônia, e a preocupação com o desmatamento desenfreado ganha repercussão nacional e 

internacional. Os anos 1980 ficaram marcados para o povo da Amazônia e para o mundo com 

o assassinato do líder seringueiro, Chico Mendes, em 1988, em sua casa, na cidade de Xapuri, 

no Estado do Acre. 

Esse crime foi como um divisor de águas para a história daquela floresta, pois, a partir 

daí, favoreceu-se a que o governo brasileiro começasse a desenvolver políticas de preservação 

da Amazônia, numa flagrante estratégia de mais uma vez proteger a floresta da 

internacionalização5 desenvolvendo-a para si, para os seus habitantes. As pressões dos países 

do chamado Primeiro Mundo vinham como espécie de cobrança para proteção e ameaça para 

internacionalização, o que forçou o Brasil a tomar posição em favor do espaço humano que 

deveria ser protegido e protetor. 

Claro que historiadores dão conta de pontuar ações tímidas e incipientes nesta área. 

Leis internacionais de cooperação do Brasil com outros países funcionam, no final, como 

freio ao imperialismo externo, assim como as leis de preservação ambiental intimidam o 

avanço do desflorestamento ao mesmo tempo que impedem as críticas do estrangeiro, mas 

ainda não são, logicamente, a solução para nenhum dos três assuntos, visto que carece de 

haver uma política cuja fiscalização seja mais efetiva por parte dos órgãos competentes. 

Quando se fala em Amazônia, abre-se um universo plural no imaginário tanto da 

população que nela vive quanto daqueles que não a conhecem e apenas dela ouvem falar. 

Durante anos, houve uma preocupação em definir esse vasto espaço geográfico que assume 

dimensões continentais. Entende-se que esse desafio ainda persiste, no afã de desvendá-la, 

pois trata-se de um lócus com infinidade de riqueza em diversos âmbitos e que se tornou, ao 

                                                
5  BECKER, Berta e Mariana MIRANDA e Lia Osório MACHADO. Fronteira Amazônica – Questões sobre a 

gestão do território. Brasília: Editora UnB, 1990. 

 KOHLHEPP, Gerd. “Conflitos de interesse no ordenamento territorial da Amazônia brasileira”. Estudos 

Avançados, 2002. 
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longo do processo histórico de ocupação local, motivo de lutas travadas pela exploração do 

homem movido por interesses meramente capitalistas. 

O espaço amazônico e os seus elementos integrantes são, muitas vezes, mitificados, 

pois diversos registros literários atribuem a ele estigmas como “inferno verde” ou “paraíso 

perdido”, por exemplo. Conhecê-la não como um espaço uno requer um importante esforço e 

assim passar a identificar as diferentes Amazônias. 

No que se refere à cultura, podemos identificar uma variedade de representações que 

faz da Amazônia brasileira um lugar envolto em mitos, lendas, crendices entre a natureza e o 

seu povo. 

Loureiro (2015, p. 95) identifica a cultura amazônica como um misto de real e 

imaginário que se funde. 

É possível identificar-se na cultura amazônica um imaginário poetizante estetizador 

governando o sistema de funções culturais, tendo como suporte material a natureza e 

desenvolvendo-se por meio da vaga atitude contemplativa própria do homem da 

região em sua imersão no devaneio. Um devaneio que atua como ligação entre o real 

e o irreal, exatamente como naquele percurso sem palavras de retorno à vida, pura 

caminhada imaginante empreendida por Orfeu ao resgatar Eurídice da outra margem 

do eterno. Uma atitude que traça o caminho poético entre o mundo silencioso e o 

mundo dos homens. 

A cultura de um povo é fonte inesgotável de inspiração e a música que canta a 

Amazônia tem se destacado nesse cenário, por ser um elemento cultural de massa e refletir o 

pensamento de um povo. Uma história construída entre o mito e a violência, entre barbáries e 

exploração, o discurso que prevalece nas canções em geral é, sobretudo, denunciativo. 

Em nosso trabalho, selecionamos canções de cada Estado dessa região, para darmos 

amplitude a problemas que muitas vezes são vistos como diminutos, em detrimento de um 

“progresso” sem medidas e até mesmo antiético.  

No presente trabalho, selecionamos canções oriundas de cada capital de Estado dessa 

região, para darmos visibilidade e amplitude a problemas nelas destacados que muitas vezes 

são vistos como diminutos, em detrimento de um “progressismo” sem medidas e até mesmo 

antiético relativamente aos povos locais. 

1. Aspectos históricos, sociais, econômicos e culturais das capitais da Amazônia 

O interesse deste trabalho pela temática da Amazônia, especialmente centrado na 

região Norte do Brasil, deveu-se ao fato de observar detidamente a temática da diferença 

culturalista, assim entendida não apenas o território, como espaço de floresta densa e flora 
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rica, mas, sobretudo, como reflexo discursivo do homem da Amazônia6, que nela se 

estabeleceu e se estabelece, fazendo parte da história e da política de ocupação e exploração 

do espaço, bem como construindo a cultura dessa região. 

A representação social e os conflitos entre a memória e o atual constitui um jogo de 

força sob o choque dos acontecimentos, as circunstâncias humanísticas, o ambiente, 

alicerçado na ideologia que o perpassa, faz-se necessário para entender o caminhar de toda 

uma comunidade que traz consigo um complexo de representações tanto simbólica quanto 

político-social.  

A Amazônia ganha uma ampla significação, pois apresenta uma infinidade de 

historicidades, o que nos dificulta arriscar um preciso conceito, nem é esse o nosso objeto, 

mas temos a intenção clara de dialogar com o que temos de melhor: o homem e sua relação 

com a natureza, num processo de identidade. 

Dutra (2005, p. 16), já no introdutório de sua obra “A natureza da TV: uma leitura dos 

discursos da mídia sobre a Amazônia, biodiversidade, povos da floresta”, ao falar sobre o 

termo Amazônia nos diz: 

O termo Amazônia, quanto a seus significados, traz consigo uma pesada carga de 

pré-noções que se verificam na prática discursiva. Por isso, a sua inserção aqui se 

caracteriza por delimitações que pretendemos deixar o mais claro possível. Poderia 

ser relativamente fácil historiar o nascimento do termo. Extremamente complicado é 

empregá-lo analiticamente sem levar em conta a multiplicidade de seus significados. 

Não dá para estabelecer uma compreensão sobre a Amazônia, anulando o seu 

imaginário social, pois a verdade, que é originária das ciências, não é a lógica que funda a 

verdade do amazônida; o povo e suas produções vão desde o maravilhoso pagão até o também 

maravilhoso cristão.  

Dentre os aspectos históricos da Amazônia, temos o espaço físico como elemento de 

grande cobiça, principalmente o colonizador, com um olhar voltado para a grandiosidade da 

região em extensão territorial, bacia hidrográfica e uma floresta heterogênea, que abre portas 

para uma exploração econômica. 

Para Tocantins (1982, p. 26), o índio é o elemento propulsor que vai ser usado para dar 

cabo a tarefa de coletar da mata os produtos. A exploração da flora, os rios “requeriam fortes 

energias para vencer os obstáculos da água e todo um instrumental necessário a longas 

                                                
6  A respeito desse assunto, Paes Loureiro diz que “sobre questões relativas a este “homem amazônico”, o 

caboclo, têm-se abatido às mais sutis formas preconceituosas, que foram potencializadas a partir do século 

XIX, em decorrência da grande expansão do Ocidente, de teorias do chamado “determinismo climático” e das 

“teorias raciais. Angélica Maués, refletindo e analisando o problema “que convencionou chamar 

genericamente de homem amazônico”, repassa criticamente algumas das mais divulgadas opiniões sobre essa 

questão” (LOUREIRO, 2015, p. 53). 
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jornadas, ao arrepio das correntes”. Desse modo, ainda conforme o autor, “a participação do 

índio seria inevitável, pois é o único meio de lograr êxito no esforço do colonizador”. 

A presença do ambiente natural e essa relação estreita com o nativo (caboclo) 

provocou sensações das mais diversas, pois os ensinamentos sobre a terra, os segredos da 

floresta e das águas couberam ao índio dar ao europeu. 

História e Cultura da Amazônia não se dissociam. Isso tem-se muito claro nos diversos 

textos que se debruçam sobre a Região Amazônica, o que faz com que nos identifiquemos 

com as teorias que buscam entender o modo de vida do povo da floresta. 

2. Capitais de Estados da Amazônia 

Dividida em sete Estados da União Federativa, além da parte Ocidental do Maranhão, 

no Brasil a Amazônia foi considerada pelos primeiros séculos da colonização, até inícios do 

Segundo Império, como parcela diferenciada do Brasil do Sul, na qual primou como Capital 

colonial o Rio de Janeiro, após breve capitalidade de Salvador. Assim, o Sul, até que Brasília 

se instituísse como Capital artificialmente criada para ser a sede dos três poderes, assumiria o 

papel de Sede de todo o território jurisdicional, logo herdeira do controle colonial português 

no continente americano. 

De fato, um governo instalado no Maranhão–Grão-Pará, em São Luís, e depois em 

Belém, agora de um território expandido do Pará ao Paíz das Amazonas, era importante para 

ajudar a romper a linha imaginária do Tratado de Tordesilhas, mas ainda assim nunca satisfez 

a certeza de que o Norte era na realidade uma face autônoma, dada a penetração expansiva 

dos bandeirantes a partir de São Paulo, atravessando as Minas Gerais e depois o Mato Grosso. 

Os Estados, dada a precariedade da ocupação deste Norte, ainda se fazem representar 

quase univocamente pelas suas capitais, sobretudo no processo de urbanização e desocupação 

do campo, típico da segunda metade do século XX. 

Por isso, veremos agora como se constituiu cada capital como sede consciente do 

pensamento de cada Estado que, também como acontece no restante do País, nunca deixa uma 

certa oposição com o hinterland brasileiro. 

a) Acre, capital Rio Branco  

A Região Norte é uma região peculiar, a começar por abrigar a maior floresta tropical 

do mundo e algumas partes dela ser marcada pela diferença de fuso horário com relação à 

capital do Brasil. 
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Em se tratando do Estado do Acre, o último a ser incorporado ao território brasileiro, 

podemos dizer que a diferença é ainda mais acentuada, visto que não só alcança a diferença de 

fuso horário, o qual é uma hora a menos com relação a Brasília, mas de ter pertencido, ainda 

que seja de uma pequena parte territorial, aos países vizinhos Peru e Bolívia, o que 

desencadeou conflitos entre brasileiros e bolivianos pela extração de uma das maiores 

riquezas do Acre, “a borracha”, conhecida como “ouro branco”. Depois de os brasileiros 

ocuparem o território para extraírem a borracha, o governo da Bolívia tratou de proteger suas 

terras, mandando tropas para expulsar os “invasores” da região, surgindo, então, alguns 

acordos referentes à legitimidade do território, em que, no ano de 1903, o marco foi o 

“Tratado de Petrópolis”, em que o governo brasileiro comprou da Bolívia, por dois milhões de 

libras esterlinas, aquele território. Assim, em 1904, o Acre passa a oficialmente pertencer ao 

território brasileiro. 

A condição de Estado só foi conquistada em 1962, no governo de João Goulart, pelo 

fato de a região ter se expandido economicamente, atingindo uma arrecadação fiscal exigida 

pela Constituição Federal à época – 1946. 

No que se refere ao seu povoamento, o Estado recebeu povos de várias regiões do 

país, tais como paulistas, nordestinos, sulistas, sírios e libaneses, dentre outros que 

encontraram na terra o indígena, como dono e senhor do espaço, com sua cultura e modo 

próprios. 

Assim como a maior parte dos estados brasileiros, o Acre sofre de problemas de 

ordem estruturais e sociais, como falta de saneamento básico, o que gera muitos problemas, 

como a mortalidade infantil, que se apresenta como o maior da Região Norte, na faixa de 28,9 

crianças nascidas morrem antes de completarem um ano de vida. O que o torna como um 

Estado vulnerável7. 

 

 

                                                
7  Parte deste referido tópico foi produzido e teve como subsídios a visita ao site 

https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/geografia/acre.htm 
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Figura 1: Rio Branco – AC. A beleza da sinuosidade do rio Acre que corta a cidade. 

 

Fonte: https://ecohospedagem.com/roteiros-de-turismo-sustentavel-no-acre/ 

No que se refere à Cultura, o povo acreano tem grande riqueza de lendas, cantigas, 

danças, religiosidade, mas um aspecto que chama a atenção pela sua maior diversidade é a 

culinária. Como todo brasileiro é atraído à mesa pelas iguarias ditas “exóticas”, mas bastante 

peculiares a cada lugar, ainda que importadas muitas das suas características, a mesa acreana 

oferece pratos pluriculturais, como é o Pato no Tucupi, o Mungunzá e o Tacacá, além de 

jactar-se de receitas tendo o peixe como ingrediente principal. Além do que os valores 

naturais, o apego e respeito à floresta são elementos que marcam essa cultura.   

Ranzi destaca a participação do indígena na construção do social amazônico nestas 

palavras: 

A participação indígena, no todo social amazônico é sem dúvida vital, para a 

compreensão do meio florestal e de seus valores naturais e humanos. Sua atuação 

processou-se de forma intensa, valiosa e decisiva, deixando sua herança cultural no 

modo de ser, viver e perceber do homem amazônico. (RANZI, 2008, p. 71). 

Mas como não se pode alimentar apenas o corpo, a cultura acreana alimenta-se de 

ritmos e sambas, forrós e dança indígena. A religiosidade é marcada por festas como a de São 

Sebastião, entre outras, mas a fé do acreano está nas ervas que a mata, a floresta, lhe oferece. 



24 

 

 

O remédio confeccionado em casa é ainda muito usado, não só pelo acreano, mas pelo povo 

amazônico em geral8. 

Rio Branco foi uma das primeiras cidades a surgir às margens do Rio Acre. Com o 

passar do tempo, a administração política do Território foi sendo transferida para a margem 

esquerda do Rio Acre, com terras mais altas e não inundáveis. Ainda assim, as ruas que 

integravam o centro da cidade formada pelas ruas Cunha Matos, 17 de Novembro e 24 de 

Janeiro permaneciam sendo a principal área comercial da cidade, paulatinamente dominada 

pelos imigrantes sírio-libaneses, a ponto de, em meados da década de 30, ser também 

conhecida como "Bairro Beirute"9. 

Com essa influência, podemos dizer que o Acre lutou para pertencer ao Brasil; é um 

estado que é brasileiro por querer ser brasileiro. Isso faz do seu povo um povo orgulhoso pelas 

conquistas alcançadas e, sobretudo, pela luta em prol da preservação de seus valores 

simbólicos e de suas riquezas naturais. 

b) Amapá, capital Macapá 

O Estado do Amapá, situado a nordeste da Região Norte, no Platô das Guianas, tem 

sua extensão territorial medindo 142.828,521 km², o que o classifica entre os estados 

brasileiros como o 18º. O Amapá tem como estado limítrofe o Pará, a oeste e sul; a nordeste; 

a foz do Rio Amazonas e os países Guiana Francesa, a norte; e Suriname, a noroeste, bem 

como o Oceano Atlântico, a leste. 

Essa posição limítrofe do Estado, de certa forma, favorece-o à medida que cria 

oportunidades de intercâmbio comercial, gerando divisas. De acordo com publicação do 

Senado Federal brasileiro, obra intitulada: “Amapá: a terra onde o Brasil começa”, de Sarney 

e Costa (1999), podemos entender o porquê da influência do Amapá, que, segundo os autores: 

O Amapá é um estado vocacionado para a área internacional. Veja-se sua posição 

estratégica no extremo norte, junto ao Caribe. É a entrada do Amazonas, com o 

melhor porto fluvial da Amazônia, Santana, com um calado de mais de quinze 

metros, o que lhe assegura receber navios de até setenta toneladas. Ele será o grande 

porto da área, onde os navios da rota oceânica poderão desembarcar suas cargas que 

subirão o rio Amazonas em barcaças que não voltarão vazias, mas com as 

                                                
8

 
  A leitura do texto de Lígia da Silva Vasconcelos Costa cultura acreana- a importância das lendas e do folclore 

no ensino de artes.  trabalho de conclusão do curso de artes visuais, habilitação em licenciatura, do 

departamento de artes visuais do instituto de artes da Universidade de Brasília. 

 
9  Essa compreensão sobre o Estado do Acre veio das leituras sobre a criação do Território e em seguida da 

transformação em Estado no endereço http://www.achetudoeregiao.com.br/ac/historia_do_acre.htm 
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mercadorias e cereais produzidos em toda a Amazônia e mais os grãos do Mato 

Grosso, vindos na hidrovia do rio Madeira (1999, p.22) 

Em 1943, ocorreu o desmembramento do Estado do Pará e, com isso, houve a criação 

do Território Federal do Amapá (TFA). Tal território permaneceu nessa condição até o ano de 

1988, quando a atual Constituição Federal o elevou a estado da Federação. Macapá, que era a 

capital do extinto Território Federal do Amapá desde 1944, é a atual capital e maior cidade do 

estado, sendo sede da Região Metropolitana de Macapá, formada por Macapá, Santana e 

Mazagão. Outras importantes cidades são Laranjal do Jari, Oiapoque, Ferreira Gomes e Pedra 

Branca do Amapari e Porto Grande. 

O Amapá é um estado rico que se destaca por atividade extrativistas vegetais e 

minerárias, além dos setores industrial e pecuário. Na região podem ser encontradas jazidas de 

caulim, granito, manganês e ouro. 

Sobre essa vocação econômica é interessante o que Benchimol afirma: 

Na Amazônia, a primeira experiência no domínio da grande mineração revestiu-se 

de singular êxito com a implantação pioneira do complexo minerador Serra do 

Navio – Porto de Santana, no Território do Amapá, para a exploração do manganês 

das jazidas do rio Amapari, afluente do Rio Araguari , pela empresa Indústria e 

Comércio de Minérios  S/A (ICOMI).  A ICOMI, através da associação de capitais 

brasileiros (51% do Grupo Azevedo Antunes) e a norte-americanos (49% do grupo 

Betlehem), conseguiu realizar um investimento superior a U$60 milhões de dólares, 

para a exploração integrada do manganês, que incluiu pesquisa, prospecção, lavra, 

beneficiamento, transporte ferroviário e instalações portuárias. (BENCHIMOL, 

1966, p. 124). 

Em função da escassez de bibliografias que contemple o assunto à exaustão, 

precisamos nos valer do aparato tecnológico, como Internet, para fomentar nossa pesquisa de 

busca nesse aspecto. O que foi bastante oportuno. Tivemos o cuidado de buscar informações 

que mais se aproximasse à fidedignidade da história regional. 
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Figura 2: Macapá – AP. Ao centro destaque para o Fortaleza São José 

 

Fonte: https://viagemeturismo.abril.com.br/estados/amapa/ 

De acordo com estimativas publicadas no portal (https://www.ibge.gov.br/) do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), sua população era de 807.810 

habitantes em 2017. Quanto aos indicadores sociais, o Amapá possui a 14.ª menor incidência 

de pobreza, a 2.ª menor taxa de analfabetismo e o 15.º maior PIB (Produto Interno Bruto) per 

capita do País. No entanto, o Estado apresentou em 2010, a terceira maior taxa de mortalidade 

infantil entre as unidades da Federação.10 

No que se refere à cultura, o Amapá é um Estado multicultural, a começar pela língua. 

Segundo os autores Sarney e Costa (1999), há uma mistura de dialetos como o francês, inglês, 

línguas africanas, as quais se juntam à língua oficial portuguesa, o que faz desse Estado um 

lugar diferente e rico culturalmente. Isso se deve ao processo migratório. No geral, as pessoas 

levam uma vida simples, modesta, conservam ainda os valores tradicionais.  

A cultura amapaense passa pelas tradições folclóricas, que incorporaram à cultura do 

povo e vem sendo preservadas, tornando um marco para o Estado. Ainda de acordo com os 

                                                
10

 
  O endereço eletrônico que serviu de base para a construção desse texto foi: 

http://pensaamapa.org/2017/12/29/amapa/ 
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mesmos autores, a festa de São Tiago é uma das mais tradicionais da região. Junto com esta, o 

amapaense conserva a cultura de cantigas de roda, orações, magias e benzedeiras. O 

sincretismo é elemento bem vivo na cultura local. 

Uma outra tradicional manifestação que faz parte do calendário cultual do estado é o 

Ciclo do Marabaixo11, grande festividade tradicional que acontece na comunidade de 

Campina Grande, localizada na zona rural de Macapá. O evento integra a realização de 

missas, novenas, ladainhas, cortejos, retiradas dos mastros, bailes e outras atividades culturais 

e religiosas. 

c) Amazonas, capital Manaus 

O Estado do Amazonas, conhecido como detentor do maior polo industrial do Brasil, é 

o maior estado do país em extensão territorial e conserva traços de uma cultura milenar, prova 

disso é a existência de tribos no Vale do Javari que ainda não sofreu influência pela cultura 

eurocentrista. 

Essa história começa por volta de 1532 a 1539, mais conhecido como período 

espanhol, e o povoamento começa com o rio Amazonas como porta de entrada. Foi pelo rio 

que os primeiros estrangeiros chegaram à região, daí a ligação estreita do rio com o lugar. Os 

primeiros a explorarem o lugar foram Vicente Yãnez Pinzón, Francisco Orellana e Pedro 

Teixeira, os quais estudaram a região por diversas matizes. O rio sempre foi um elemento de 

destaque para a região. 

Com a chegada dos colonizadores portugueses, começa uma trajetória político-cultural 

que sofreu grandes influências, mas que também conserva muitos traços da cultura de raiz. A 

capital do Estado, Manaus, foi construída no auge da exploração da borracha e é detentora de 

muitos bens culturais, a exemplo do Teatro Amazonas, considerado um dos mais belos e 

imponentes do Brasil, é uma das maiores riquezas dos amazonenses, em especial dos 

manauaras.  

O ciclo da borracha foi um marco na história do Estado, pois foi a partir daí que 

começa a ser notado o desenvolvimento da região, formando vilas e povoados. Tudo parecia 

ir muito bem até o declínio da borracha por volta de 1915, com o aparecimento de seringais 

na Malásia. Isso se deu por volta de 1910, o que mexeu com o mercado brasileiro, levando ao 

declínio financeiros seringalistas amazonenses. 

                                                
11  Segundo informações publicadas no site G1-Amapá, a festividade é considerada uma herança dos escravos 

negros que trabalharam na construção da Fortaleza de São José de Macapá, no século 18. 
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Esse fato foi o estopim para o processo migratório de nordestinos à Região Norte, 

como num esforço para salvar a região do fracasso comercial, visto ser mais fácil os ingleses 

exportar a borracha da Malásia, por ficar geograficamente mais perto e, consequentemente, 

mais barato e com um tempo de aquisição do produto mais rápido. Desse tempo até a 

atualidade muito se tem feito para salvar a economia do então Estado do Amazonas. A 

implantação da Zona Franca de Manaus é exemplo desse esforço. O maior polo industrial 

situa-se na capital e tem gerado divisas e contribuído para o desenvolvimento do Estado, trata-

se da Zona Franca de Manaus, instalada na década de 60. Iniciativa de preservação da 

floresta, além de fomentar o comércio de importação/exportação de produtos. O Estado 

encontra-se em franca recuperação econômica, social e política.  

Figura 3: Manaus. Perspectiva aérea da cidade 

 

Fonte: http://www.portaldoholanda.com.br/amazonas/construcao-civil-e-mercado-imobiliario-discutem-o-futuro-

de-manaus 

Para tratar da economia diferenciada, muitos sites trabalham aspectos da Zona Franca 

de Manaus, do Pólo Industrial do Amazonas, do uso de projetos diferenciados de proteção da 

camada verde amazonense. Para obter dados menos fáceis, podemos citar a obra 

Geodiversidade do Estado do Amazonas Programa Geologia do Brasil, organizado por Maria 

Adelaide Mansini & Maria José Luiz Marmos, que nos traz informações sobre as riquezas 
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mais especiais deste Estado, cujo patrimônio natural é louvado desde os tempos do 

Descobrimento. A natureza é a responsável por grande concentração de turistas, que, 

encantados não só com a floresta, encontram em muitos municípios do Estado, com destaque 

para Presidente Figueiredo, um espaço cultural e geoeconômico rico, com cavernas, cascatas e 

grutas, atração de competições de canoagem, o que faz do município um lugar diferenciado.  

Tomamos como suporte parte da obra para referendar nosso discurso. Vejamos:  

No Estado do Amazonas, as áreas que apresentam patrimônio espeleológico estão 

concentradas principalmente no município de Presidente Figueiredo. São cavernas e 

grutas que possuem como peculiaridade o fato de terem sido formadas sobre rochas 

quartzoareníticas do Grupo Trombetas, pertencente à Bacia Sedimentar do 

Amazonas. O complexo de cavernas e grutas de Presidente Figueiredo se desenvolve 

em rochas siliciclásticas da Formação Nhamundá, de idade siluriana, cuja 

característica deposicional principal é a sedimentação marinha costeira com 

contribuição glacial 

De acordo com o site Guia Net Brasil, “o território do Amazonas é coberto em sua 

totalidade pela maior floresta tropical do mundo e conta com 98% de sua área preservada”, 

sem contar com a classificação da capital amazonense como a sexta capital mais rica do país, 

o que muito nos orgulha, especialmente pelo programa de sustentabilidade desenvolvido pela 

cidade de Manaus.  

O Pico da Neblina, ponto culminante do Brasil, está localizado no território 

amazonense, o que garante ao estado uma certa visibilidade no cenário da geografia 

brasileira12. 

d) Pará, capital Belém 

Dados da historiografia do Estado do Pará dão conta de que a conquista do vale 

amazônico foi o que de fato impulsionou a vinda dos portugueses, em 1616, para a região. 

Sabe-se que empreitada fez parte na verdade de um projeto político, cuja principal finalidade 

era fazer a exploração comercial da biodiversidade local – as chamadas “drogas do sertão”, 

especiarias ocidentais de alto valor no concorrido mercado europeu. 

Segundo o portal do governo do Estado do Pará, a fundação da capital paraense, 

Belém, foi em 16 de janeiro de 1616, ato que se efetivou como o primeiro passo do ambicioso 

projeto de conquista territorial. A sequência desse processo de colonização foi marcada por 

diversos momentos de tensão, o que culminou com massacre ou escravização de populações 

                                                
12  Grande parte do conteúdo que sustenta esse tópico foi com base no endereço eletrônico 

https://www.guianetbrasil.com/cidadesrntestadoamz/ 
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indígenas e também com confronto bélico a outras potências europeias que possuíam 

feitorias13 na Amazônia.  

Sobre a atividade econômica das feitorias, Tocantins (1982, p. 24) nos informa que: 

Tudo leva a admitir que o ideal dos capitães da conquista amazônica tenha sido a 

fundação da indústria açucareira no Pará. Sabia-se que os holandeses possuíam 

feitorias e engenhos no Xingu, e, de resto todas as crônicas dos tempos iniciais do 

Forte do Presépio estão vazadas em palavras de encantos pelas promessas 

econômicas das terras do rio-mar, numa antevisão de futuros engenhos com a marca 

do senhorio rural que sonhavam instituir. 

Conforme conteúdo publicado no portal do governo do Pará, o trabalho das 

expedições militares foi bem abrangente naquela região, como pode ser percebido no seguinte 

trecho: 

As expedições militares foram conquistando novas regiões que era  anexadas: os 

vales dos rios Guamá, Acará e Mojú, baixo Tocantins, a costa dos Caetés (hoje costa 

do Salgado do Pará), a região da “estrada do Maranhão”, que hoje chamamos de 

Bragantina, a Ilha Grande de Joannes, atual Marajó, a penísula de Gurupá, o Cabo 

Norte, atual Amapá, o baixo Amazonas, os vales do Xingu e Tapajós, o Alto 

Amazonas e o vale do Rio Negro. (TOCANTINS, 1982, p. 24). 

Após diversos confrontos, o reino de Portugal conseguiu a posse daquela região, 

consolidando, assim, a fundação do Forte do Presépio em 1616, o que mais tarde foi batizado 

como Forte do Castelo, local que iniciou a cidade de Belém. 

 

                                                
13  Local, fortificado ou não, geralmente próximo a um porto. Funcionavam como entreposto comercial nas 

colônias das potências europeias na época da expansão marítima. Era também uma forma de defender os 

interesses comuns dos mercadores, interferindo nas relações econômicas e políticas. Espalhadas por terras 

litorâneas onde havia passagens de navegadores, garantiam ainda a segurança e a jurisdição do país que 

representavam. 
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Figura 4: Belém. Destaque para o Centro Histórico da cidade. 

 

Fonte: https://www.viagensecaminhos.com/2014/09/belem.html 

Segundo informações sobre a História do Pará publicadas no site do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE.gov), “em 1621, o território passa a fazer parte da 

província do Maranhão e Grão-Pará, integração criada com o objetivo de melhorar as defesas 

da costa e os contatos com a metrópole, uma vez que as relações com a capital da colônia, 

Salvador, localizada na costa atlântica, eram dificultadas pelas correntes marítimas”. 

A região que hoje corresponde ao Estado do Pará foi marcada por acontecimentos de 

ordem econômica que muito contribuíram para fazer dessa região uma referência no que diz 

respeito à política econômica. 

Essa região, no século XVII, foi reconhecida pela sua prosperidade agrícola; as 

lavouras de subsistência como arroz, café e cana de açúcar, bem como a exploração de uma 

agricultura da terra, o cacau, sem contar com as fazendas de criação de gado bovino foram as 

principais responsáveis por um crescimento acelerado dessa região. Porém, essa prosperidade 

vem paulatinamente sendo quebrada, com o processo de desmembramento do Maranhão e 

Grão-Pará, em 1774, o que causou certa estagnação na economia local. 

No entanto, depois de uma longa calmaria nessa área, já no final do século XIX, há 

uma retomada do crescimento econômico com a extração da borracha, tida como ouro branco, 

servindo de alavancagem da região, porém alguns conflitos entre os nativos do lugar e os 

portugueses, dentre os quais podemos destacar o movimento popular chamado “Cabanagem”, 
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ocorrido em 1835, movimentaram uma decretação de independência de Portugal por parte da 

província, resultando na instalação de um novo governo em Belém14. Os portugueses 

chegaram ao Pará com o propósito de apropriar-se do vale amazônico e com isso explorar a 

biodiversidade local de alto valor econômico na Europa, as chamadas “drogas do sertão”. 

Encontramos nas palavras de Samuel Benchimol que: 

A intensa procura, na Europa, de todos esses produtos, refletiu diretamente no 

processo econômico da Amazônia. Os jesuítas recolhiam as drogas dos sertões em 

seus armazéns, no Colégio do Pará, aí aguardando os navios que “dão fundo no 

porto”.  Uma “feira grossíssima”. Comércio para Lisboa que proporcionou um certo 

brilho litúrgico, destacado pelo Padre José de Morais: A Igreja de Santo Alexandre 

“pelo decurso dos anos veio a ser um dos mais magníficos e dos mais ricos e dos 

mais paramentados de todo o Estado, porque crescendo o comércio das drogas do 

sertão, a opulência, se foram aumentando no culto divino as riquezas como as mais 

bem empregadas do mundo. (BENCHIMOL, 1966, p. 33-34). 
Essa História, marcada por processos colonizadores e assujeitamentos, já foram 

escritas com suas marcas tanto aos olhos dos colonizadores, quanto aos olhos do colonizado. 

Muitas obras já foram lançadas tanto para abarcar os estudos de história nos ensinos 

fundamental e médios das escolas brasileiras, quanto nos ambientes acadêmicos de nível 

superior, programas de mestrados e doutoramento, que nos é facultado passar em 

passant sobre essa temática, até porque esse não é o cerne de nosso estudo, apesar de estar 

sempre em ligação15. 

No aspecto referente à cultura, o Estado do Pará é riquíssimo em expressões culturais 

em sua extensão territorial. A título exemplificativo, podemos citar o Carimbó, Lundum, 

Brega, Tecnobrega, Bois Bumbás, Calipso, Festival de Tribos Indígenas de Juruti; temos 

como manifestação cultural religiosa, além do famoso Círio de Nazaré, a Marujada e o Sayré 

(Çairé). Um aspecto marcante que o Pará assume diz respeito à gastronomia. Podemos citar a 

exótica Maniçoba, o Tacacá, Pato no Tucupi, Filhote no Tucupi, peixe na folha da bananeira, 

Açaí, Abacaba e diversos frutos característicos da região, o que lhe confere uma marca. 

Na música, o Estado oferece ao país talentos como o do maestro Waldemar Henrique, 

Beto Barbosa, Dona Onete, Jaloo, Fafá de Belém, Lia Sophia, Gabi Amarantos e muitos 

outros. Destaque, aqui, para a banda Mosaico de Ravena, que efervesceu a cena do roque 

paraense nos anos 80 e que elegemos para nossa análise, por trabalhar uma denúncia social. 

                                                
14

 
  Texto a partir de leituras no endereço eletrônico: 

http://www.colecaoeugosto.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=114:para&catid=74:viaj

ando-pelo-brasil&Itemid=4 
15  Para mais informações sobre a história da Amazônia recomendamos leituras de Bertha Becker, com a obra “a 

Urbe Amazônida, a floresta e a cidade”, ed. Garamond, Universitária, 2013. 

http://www.colecaoeugosto.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=114:para&catid=74:viajando-pelo-brasil&Itemid=4
http://www.colecaoeugosto.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=114:para&catid=74:viajando-pelo-brasil&Itemid=4
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A dialética cultural da Amazônia e, aqui, com destaque para o Estado do Pará, funda-

se numa perspectiva em que tudo se relaciona: arte, canto, culinária, religiosidade e 

musicalidade compartilha um espaço. O Estado não se resume à extensão territorial, apenas, a 

sua grandiosidade, mas a identidade de um povo está fundada em sua cultura. 

e) Rondônia, capital Porto Velho 

Podemos definir Rondônia como um misto de cultura, história e identidade. Lugar de 

riquezas e culturas variadas. Um Estado novo, com traços fortes e influências culturais de 

todo o restante do Brasil, especialmente, do sudeste, do sul e do nordeste. Povos que para cá 

vieram e com eles vieram também os sotaques, os costumes, a culinária, etc. e encontraram 

um povo dono de uma cultura forte com influência indígena e cabocla, o que resulta numa 

miscigenação que enriquece. 

O rondoniense ou rondoniano é um povo que derramou o suor sobretudo desafiando a 

floresta em nome da História, da defesa da fronteira.  O seu povo encarou o lugar como um 

Eldorado amazônico na busca de melhor viver e fazer a defesa das fronteiras do País. 

O desafio dos seus desbravadores começa com a chegada dos sertanistas e 

bandeirantes que ousaram enfrentar um clima quente e úmido, por isso mesmo propício a 

intempéries, em busca de riquezas a todo custo. Os vales do Madeira, Mamoré e Guaporé 

foram destinos de exploração do ouro e das chamadas “drogas do sertão”. 

A construção do “Forte Príncipe da Beira”, para impedir a invasão espanhola, foi um 

marco da história de Rondônia. A coroa portuguesa queria garantir a posse da região, no que 

resultou numa construção imponente, que acabou por não ter nenhuma força efetiva bélica, 

pois, conta a história, suas cinquenta e seis canhoneiras nunca foram usadas. O Forte bélico 

demarcou os territórios do Guaporé, que pertence hoje ao Estado de Rondônia. 

Podemos dizer que os portugueses deixaram de herança boa, representativa, esse 

monumento é considerado um dos maiores Fortes do Brasil e atração turística do Estado. 

Em tempos de ciclo da borracha, o Estado exportou látex para os centros europeus e 

para os Estados Unidos. Para que isso pudesse acontecer, Rondônia contou com a força de 

trabalho nordestina, um povo investido de bravura, coragem e esperança em dias melhores, já 

fustigado pela seca. É aqui na Amazônia que os elementos culturais nordestinos vão se 

misturar aos valores e realidade cabocla e beradeira. É, portanto, durante o ciclo da borracha 

que o homem entende que se faz necessário manter a floresta em pé, tê-la assim é sinônimo de 

desenvolvimento, lucro e futuro. É do corte da seringueira que se extrair a vida, o dinheiro e o 

sustento. 
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Um marco relevante foi a imigração estrangeira de países como Os Estados Unidos e 

Inglaterra, que para cá vieram com a missão de construir uma ferrovia que interligasse o 

Norte a países do Pacífico, passando pelo país vizinho Bolívia. A Estrada de ferro Madeira-

Mamoré conta uma história de lutas, perdas de milhares de vidas, doenças endêmicas e a 

consolidação de duas classes sociais distintas: os estrangeiros e nós. 

Boa parte da história da capital, Porto Velho, uma jovem cidade com pouco mais de 

100 anos, se cruza com a linha da EFMM. 

Figura 5: Porto Velho. Jovem cidade, com um pouco mais de cem anos, centrou-se na 

EFMM. 

 

Fonte: http://www.newsrondonia.com.br/noticias/porto+velho+comemora+instalacao+no+dia+24/41347 

Afinal, foi em torno da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré que, durante décadas, a 

Capital de Rondônia se desenvolveu física e culturalmente16. 

Situada às margens do rio Madeira, um dos afluentes do Amazonas, Porto Velho tem a 

sua paisagem, os seus costumes e a sua História marcados pela geografia fronteiriça. Por isso, 

a Estrada de Ferro marcou não apenas o surgimento do município, mas teve o seu trajeto 

definido em função do rio, que se dirige à Bolívia, às suas fronteiras. Construída às margens 

                                                
16  Sobre a EFMM como chave de interpretação da vivência da cidade de Porto Velho, e mesmo de Rondônia, 

veja-se a dissertação de mestrado do Pesquisador da área de História Dirson Dresde Soares, defendida no 

Mestrado Acadêmico em História, em 2016: Diaruí como chave de interpretação de Rondônia. 
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do Madeira, a ferrovia acompanhava o curso das águas até a cidade de Guajará-Mirim, na 

fronteira com a Bolívia e no encontro com o rio Mamoré. 

As referências culturais vão-se firmar nesta redondeza geográfica. 

f) Roraima, capital Boa Vista 

A ocupação do território de Roraima deu-se a partir de aldeamentos indígenas entre 

1775 e 1777. Neste período, foram estabelecidas cinco comunidades nos rios Uraricoera, 

Branco e Tacutu. Entretanto, nos anos de 1780 e 1781, os índios abandonaram estes rios por 

não aceitarem as condições impostas pelos portugueses. Em 1784, houve uma outra tentativa 

de colonização por esse processo denominado aldeamento, ocasião em que os portugueses 

criaram quatro novas aldeias. Porém, não obtiveram êxito, o que foi marcado por grande 

resistência dos nativos, movimento conhecido como “Revolta da Praia de Sangue”17. 

Um dos Estados que compõem a Região Norte, Roraima se destaca pela sua 

localização limítrofe nortista. Os países Venezuela, ao norte e noroeste, e as antes chamadas 

três Guianas ao leste confere ao Estado uma condição, segundo Rocha (2013, p. 139), de 

Estado intercultural, visto que para o autor o “interculturalismo seria o estabelecimento de 

relações em que cada centro cultural mantivesse o próprio domínio de suas prerrogativas 

políticas. 

Assim, a interculturalidade pode ser chamada técnica aplicável às tarefas da 

interpretação político-cultural, até porque definida como um processo de aproximação entre 

estes centros culturais, garantida a permanência e a constância das comunidades nucleadas por 

si mesmas, ainda que politicamente dependentes de outro núcleo público de soberania.” 

Buscando relacionar o conceito acima, principalmente com a questão de proximidade 

com esses países e entre os estados federados, bem como dada a facilidade de se relacionar 

com eles, muitos elementos compartilhados são destacados. Não há como fugir da influência 

linguística, dos sabores culinários, dos costumes e pessoas em trânsito, que acabam 

interferindo e recebendo interferência. Se pensarmos esse processo pelo viés político-social 

essa troca pode parecer um tanto volátil, no sentido de enfraquecer raízes, mas, por outro lado, 

favorece um intercâmbio cultural sem intromissão de terceiros que finda por caracterizar o 

novo, neste contato cruzado. 

                                                
17  Registramos aqui a dificuldade de adentrar à história do Estado de Roraima devido à escassez de bibliografia 

que pudesse ser confrontada e mesmo visitada. As informações que tiramos ficou por conta de endereços 

eletrônicos, os quais nos foram de credibilidade 

como http://historiaderoraima.blogspot.com/2012/12/descoberta-ocupacao-e-colonizacao.htm 

http://historiaderoraima.blogspot.com/2012/12/descoberta-ocupacao-e-colonizacao.html
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Após a fundação do município de Boa Vista, o governo central da província não 

conseguiu recursos para investir no desenvolvimento da região, este fato culminou com a 

decadência do Forte de São Joaquim e de outras vilas que dependiam de sua administração, o 

último comandante do forte foi um cabo e, não um capitão ou major como era costume. 

Nesse período, a região do Rio Branco recebeu a primeira leva de migrantes 

nordestinos que vinham foragidos da seca, ou faziam parte do exército da borracha, após um 

longo período de abandono a região desperta novamente o interesse do governo da província 

sob o comando de Eduardo Ribeiro, que contratou o senhor Sebastião Diniz para abrir uma 

picada na selva no percurso entre Manaus e Boa Vista, que hoje representa a rodovia BR-174, 

este fato criou o fluxo migratório e a região passa a ser ocupada por migrantes nordestinos, é 

o mesmo tempo em que se instalam por aqui os monges beneditinos, que depois seriam 

substituídos pelos padres da Consolata, as missões religiosas deram grande contribuição para 

a formação e desenvolvimento do município como por exemplo: os colégios São José e 

Euclides da Cunha, a igreja Matriz, a Prelazia e o hospital Nossa Senhora de Fátima que por 

muitos anos atendeu brancos, negros e índios, sem distinção18. 

De acordo com o blog  História de Roraima, em 1943, em plena segunda guerra 

mundial, o município do Rio Branco é emancipado para a categoria de Território Federal do 

Rio Branco, seu primeiro governador foi o Capitão Ene Garcez dos Reis, no governo do 

presidente Getúlio Vargas, com o objetivo de ocupar os espaços da Amazônia, principalmente 

nas regiões de fronteira onde no passado haviam ocorridos vários incidentes com outros 

países. Em 1945, Getúlio Vargas foi deposto e, em seu lugar assumiu a presidência da 

república o general Eurico Gaspar Dutra que jamais demonstrou entusiasmo com os territórios 

federais, assim como os demais que o sucederam. De 1943 a 1964, o território federal de Rio 

Branco, depois território federal de Roraima não alcançou o desenvolvimento esperado. Foi 

neste período (1962) que houve a transformação de nome para Território Federal de Roraima, 

devido a confusões de destino de correspondência e até mesmo de pessoas que vinham para 

Roraima e acabava indo parar no Rio Branco a capital do então Território Federal do Acre. 

O grande impulso de desenvolvimento do território aconteceu no período de 1964 a 

1985, neste período os governadores continuavam a ser indicados pelo Presidente da 

República, quando o país estava sob o governo revolucionário militar, que tinha como 

estratégia de desenvolvimento a ocupação da Amazônia, principalmente o fortalecimento das 

regiões de fronteiras, com a finalidade de proporcionar a integração nacional. Neste período 

                                                
18   http://historiaderoraima.blogspot.com/2012/12/descoberta-ocupacao-e-colonizacao.htm 

http://historiaderoraima.blogspot.com/2012/12/descoberta-ocupacao-e-colonizacao.html
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deu-se a abertura e conclusão de várias rodovias federais na Amazônia com o propósito de 

colonização da região, entre estas estavam a BR 174 (Boa Vista–Manaus), BR 210 

(Perimetral Norte), BR 401 (Boa Vista–Bonfim e Bonfim–Normandia) estas rodovias 

estimularam o surgimento de novos municípios e fomentaram o processo de migração para 

Roraima, capitaneado pelos nordestinos. Esta foi uma época de grandes obras de 

infraestrutura no território. 

No período de 1985 a 1990, o Território Federal de Roraima continuou a ser 

governado por pessoas indicadas pelo presidente da República, mesmo com o processo de 

redemocratização do país. Este foi o período de grande explosão populacional e de grande 

desenvolvimento empresarial no território devido à abertura do garimpo de ouro e outros 

minerais, o Aeroporto Internacional de Boa Vista chegou a ser por vários meses o aeroporto 

brasileiro com maior número de pousos e decolagens. 

Em 1988, com a promulgação da constituição, o Território Federal de Roraima foi 

elevado à categoria de estado-membro da Federação, sua implantação ocorre em 01 de janeiro 

de 1991, quando o primeiro governador eleito tomou posse, de 1991 a 1994, o Estado de 

Roraima viveu um momento de grandes obras de infraestrutura para implantação da estrutura 

de governo, com isso aconteceu um novo processo de migração, e iniciou a criar bases para o 

desenvolvimento local. 

Figura 6: Boa Vista. Destaque para o traçado planejado do centro urbano da cidade. 
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Fonte: Antônio Diniz. Secom, RR. 

g) Tocantins, capital Palmas 

Por se tratar de um Estado novo, do ponto de vista da sua criação e emancipação, para 

contar a História de Tocantins faz-se necessário recorrermos a algumas fontes locais e novas, 

à disposição, para que estejamos credenciados nesse aspecto, apesar de compreendermos que 

a criação de um projeto dessa envergadura não surge de um momento para outro. É necessário 

que lideranças políticas governamentais se mobilizem a fim de concretizar lutas, sonhos, 

autonomia de diversas comunidade enfeixadas em uma Sociedade mais complexa, de um 

povo que se diferencia. 

Tocantins nasce de um desmembramento do Norte do Estado de Goiás e até chegar a 

essa criação, da qual resultou esse Estado, que obteve emancipação sócio-político-

educacional, muitas anedotas aconteceram. Para nos ajudar a contar essa série de histórias, 

lançamos mão de trabalhos acadêmicos e sites de credibilidade do governo, ou seja, endereço 

oficial, que tem compromisso com a verdade factual prioritária. 

O site da Secretaria de Desenvolvimento e Cultura do Estado de Tocantins (SEDEN) 

dá conta de que, em 1987, a Conorte, uma mobilização político-social, formada pela 

população, ganha força e embarca na luta pelo desmembramento dessa região, apresentando à 

Assembleia Constituinte uma emenda popular com mais de oitenta mil assinaturas que clama 

pela criação do Estado. Surge, daí, a União Tocantinense, uma organização suprapartidária, 

com o objetivo de conscientizar a classe política do norte a lutar pelo Tocantins, nome dado 

ao norte de Goiás pela população. Esse movimento encontrou adeptos, criando, assim, o 

Comitê Pró-Criação do Estado de Tocantins. O governo do Estado de Goiás, à época, 

Henrique Santillo, cria uma frase de efeito, que realmente surge efeito que diz assim: "O povo 

nortense quer o Estado do Tocantins. E o povo é o juiz supremo. Não há como contestá-lo". 

Esse slogan, ainda segundo o site oficial tocantinense, foi observado por historiadores. 

A classe política sensibilizou-se, aderiu a essa ideia e, em junho de 1987, o deputado 

Siqueira Campos, relator da Subcomissão dos Estados da Assembleia Constituinte, redige, 

entrega e é aprovada, nesse mesmo dia, a fusão de emendas, nascendo, assim, o Estado de 

Tocantins. Esse registro de fato é consolidado pelo artigo 13 do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias da Constituição, em 05 de outubro de 1988. A instalação do 

Estado se deu em 1º de janeiro de 1989 com a posse do governador e todo o corpo político. 

Os demais acontecimentos de criação foram se dando e com isso temos, hoje, depois de 

apenas 31 anos, o Estado de Tocantins em formação político-social e cultural. O que não quer 
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dizer que o tocantinense não tenha uma cultura, visto que a população daquele espaço já 

existia com seus costumes, suas crenças, com seus valores. O que houve foi apenas uma 

autonomia político-administrativa daquele pedaço de território goiano. 

Entretanto, essa relação cultural vai além do espaço territorial; envolve a criação de 

elementos que solidifiquem um pensamento, que faça sentido do ponto de vista cultural. 

Se pensarmos em representação espacial como o lugar que abriga o homem e que o 

integra à natureza ali já existente, chegamos à compreensão de que toda realidade 

socioespacial passou e passa por esse processo. 

Transpondo isso para a consolidação sociocultural do Estado, o que se vê é uma 

vontade e esforço para conferir a Tocantins simbologias e significados para além do pensado, 

mas materialmente constituído. As representações sociais estão no imaginário coletivo que 

busca perpetuar seus símbolos como uma identidade cultural não de Goiás, mas, agora, 

incorporada à outra dimensão espacial/territorial. O que não significa dizer que a cultura não 

seja herdada, adquirida; A cultura é, sim, transmitida. Não há um meio mais legítimo de 

culturação que não seja por herança. 

Jean Carlos Rodrigues (2008), em sua tese de doutoramento com o título “Estado do 

Tocantins: política e religião na construção do espaço de representação tocantinense”, diz que: 

Tratando especificamente do caso da criação do Estado do Tocantins, entende-se 

que a manipulação do imaginário e da criação de símbolos foi de suma importância 

para a legitimação do poder político no estado. Isso porque a representação do 

sagrado nas falas e discursos de Siqueira Campos na elaboração do mito do 

Tocantins possibilita interpretar como o recurso aos bens simbólicos da religião 

cristã (hegemônica no estado) serviram para tal fim. 

A construção de símbolos e a idéia de continuidade de uma luta histórica pela 

criação do Estado do Tocantins (apropriada de sua recente historiografia) que 

Siqueira Campos defende e enaltece em seus discursos foram utilizadas como 

formas de expressão de um poder simbólico que tomou emprestado, ainda, os 

elementos religiosos. Para Baczko (1984), o ato de exercer um poder simbólico não 

consiste meramente em acrescentar o ilusório a uma potência “real”. É um pouco 

mais do que isso: implica também duplicar e reforçar a dominação efetiva pela 

apropriação dos símbolos e garantir a obediência pela conjugação das relações de 

sentido e poderio. 

Goiás sempre foi visto como um Estado dividido entre os povos do sul e os do norte, 

em que a parte sul do Estado exercia um certo preconceito sobre o norte pelo fato de os 

habitantes do sul ser egressos do sudeste, mais especificamente os paulistas, e os do norte 

serem egressos dos estados do nordeste. Os chamados “vaqueiros”. 

Silva (1996, p. 25) diz que “[...] desde os primórdios do desbravamento e povoamento 

destas ribeiras, sempre existiram dois Goiás: o Sul, colonizado pelos paulistas e o Norte, 

colonizado pelo vaqueiro e dono de curral, vindos do Nordeste brasileiro”. Ainda de acordo 
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com o mesmo autor, foram os curraleiros nordestinos que iniciaram a busca pela separação do 

norte de Goiás, instalando a comarca de Palmas, em 1809, o que, na década de 80, faz com 

que resgatem elementos para tornar legítimo o movimento identitário no que se refere à 

ocupação. 

Acreditamos que essa polarização venha a aparecer na cultura, que pode ter 

reminiscência do povo goiano sulista, mas é a cultura do nortista goiano que identifica o 

tocantinense pelas suas formações. O que confere um sentimento de pertença ao tocantinense, 

pela sua conquista, ainda muito fresca, do ponto de vista de seu nascedouro. O que podemos 

dizer que os mitos e crenças do povo tocantinense não nasceram do, agora, povo tocantinense, 

mas de seus pais, os antigos goianos do norte. 

Ainda assim, os povos daquele lugar carregam muita cultura. De onde vem? Se do 

Nordeste, se do Sudeste, se dos goianos mesmo, isso é resultado de um multiculturalismo, que 

confere riqueza ao hoje Estado de Tocantins19. 

Figura 7: Palmas. Área central da capital tocantinense 

 

Fonte: Divulgação Prefeitura de Palmas, TO. 

 

                                                
19  Resultado de visitação à tese de doutoramento de Jean Carlos Rodrigues Tese apresentada ao Conselho de 

Pós-Graduação do Programa de Pós-Graduação em Geografia da Faculdade de Ciência e Tecnologia (FCT) da 

Universidade Estadual Paulista (UNESP), campus de Presidente Prudente (SP) para obtenção do título de 

Doutor em Geografia, cuja orientação foi do Prof. Dr. Jayro Gonçalves Melo. 
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SEÇÃO II: FUNDAMENTOS DA CULTURA 
 

Me arresponde bôto preto  

quem te deu esse pixé foi limo de maresia 

ou inhaca de mulher. 

(Paulo André e Ruy Barata) 

 

Para termos constância das bases teóricas admitidas na análise e depois na 

interpretação das letras das músicas aqui trazidas, trataremos nesta Seção, ainda que 

brevemente, de características de ideação de tratarmos de comunidades culturais, depois de 

unidades sociolinguísticas, configuradas por sociedade, língua, “país” (no sentido de ser 

parcela de um País normalizado estruturalmente como um Estado-nação moderno, depois 

tipificaremos aspectos da sua produção artística e cultural unificadora do lugar, tratando dos 

bens culturais amazônicos e da sua recepção para termos em conta a particularidade da canção 

como tida e sentida como sua, da população que a emprega nas apresentações públicas. 

Vamos cuidar de cada item. 

1. Comunidade cultural 

Não tem como falarmos do processo histórico da Amazônia sem registrarmos o 

Colonialismo que deu substância à comunidade cultural que viria. Com o Colonialismo, com 

a presença do europeu, mudanças vão acontecendo e isso impactou e ainda impacta o nativo, 

principalmente porque a ocupação se deu com uma motivação puramente exploratória e com 

espírito de dominância. Repovoando, o estrangeiro começa a marcar presença e com ele a 

servidão humana, o que podemos constatar de várias obras de estudiosos como Leandro 

Tocantins, Francisco Foot Hardman, Samuel Benchimol, Benedito Nunes, dentre outros. Fala-

se em extermínio de índios e ribeirinhos provocados por vários conflitos pelo controle da 

região, além das muitas doenças como varíola, trazida com o “invasor”, que alcança o povo 

indígena no baixo Amazonas e alto Solimões, em maior número, por ser um povo sem 

imunidade para tanto. 

Tocantins (1982, p. 27), mais uma vez, nos credencia ao dizer que: 

As investidas de colonização portuguesa no Pará denunciaram essa tendência natural 

do meio que, ao invés de associar o homem, o convidava à dispersão mais arbitrária 

possível, pelo atrativo constante da apanha de riquezas silvestres. Foram as drogas 

do sertão as responsáveis pela “democratização”, se assim é possível chamar, do 

processo social amazônico. 
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Não dá para estabelecer uma compreensão sobre a Amazônia, anulando o seu 

imaginário social, pois a verdade, que é originária das ciências, não é a lógica que funda a 

verdade do amazônida; o povo e suas produções vão desde o maravilhoso pagão até o também 

maravilhoso cristão. Quem corrobora esse discurso é Loureiro (2015) quando escreve sobre a 

vocação mitológica do imaginário. 

Vale aqui ressaltar uma fala de Loureiro que muito bem aponta para esse mundo 

imaginário amazônico: 

Na realidade amazônica o mundo físico tem limites sfumatos, fundidos ou 

confundidos com o suprarreal, daí por que nela homens e deuses caminham juntos 

pela floresta e juntos navegam sobre os rios. Situam-se no impreciso limite entre 

aquilo que é e aquilo que poderia ser, nesse sfumato poetizante que interpenetra o 

real e o imaginário (LOUREIRO, 2015, p. 106). 

O processo de colonização é permeado de questões políticas, econômicas, culturais 

que envolve adentrar no mundo do outro, num universo desconhecido e extrair dele o que 

interessa. A colonização amazônica se deu de várias maneiras, mas podemos destacar a visão 

europeia com relação ao povo indígena que aqui vivia. Os relatos de viagem produzidos por 

exploradores dão conta de uma Amazônia esdrúxula, com dificuldades de transpor a mata 

inexplorada, virgem, com um clima extremamente quente, bem como o encontro com o povo 

indígena, resistente às ordens e de difícil convívio com o europeu.20 

A construção da imagem do indígena se dá como um selvagem, com identidade e 

sentimento de mais um que pertence à natureza, como mais um elemento próprio do 

ambiente, a ponto de se questionar se “possuíam alma”. O que dá ao colonizador a certeza de 

que se trata de um espaço vazio de civilização, associado à ausência de cultura dos povos 

indígenas. Esse imaginário serviu de pauta para intelectuais locais reescreverem sua história 

reformulando o discurso para salientar a sua identidade nacional, como mostra o filósofo 

Benedito Nunes. 

O segundo Outro da nossa cultura é o primitivo (o índio, o selvagem), que chegou a 

gerar uma questão teológica, dirigida sob forma de consulta ao papa: os índios têm 

alma? Na mesma época, na sociedade brasileira, começava a aparecer o negro como 

instrumento de trabalho. Os índios fugiam ao trabalho, mas adotavam a religião dos 

senhores que lhes era incutida por meio da catequese que entretanto também teve 

seus paradoxos (NUNES, 2007, p. 286, Grifo nosso). 
Reforçando sobre os relatos de viagens, a visão colonialista sobre o índio como um 

selvagem, a falta de alteridade leva o europeu a cometer graves erros nesse processo a ponto 

de dizimar tribos inteiras. Pode-se perceber claramente na obra de Benedito Nunes: 

                                                
20

 
  GONDIN, Neide. A invenção da Amazônia. Manaus: Valer, 1999. 
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Antônio Vieira, numa carta, que Veríssimo não invoca, ao rei Dom Affonso VI, 

denunciava, em 1657, a mortandade de dois milhões de silvícolas aguerridos e 

resistentes em 40 anos de civilização. Se o colono português serviu-se deles quando 

pacificados, submetendo-os ao trabalho escravo, as ordens religiosas que para cá 

vieram desintegraram-lhe as tribos em proveito dos aldeamentos em que os 

confinavam para facilitar a conversão religiosa do gentio (NUNES, 2008a, p. 260-

261). 

Edward Said, citando Balfour, falando do orientalismo, mais especificamente do Egito 

e sua cultura ou escassez dela, “ter o conhecimento do outro é fato fundamental, 

ontologicamente estável, ter conhecimento de tal objeto é dominá-lo, ter autoridade sobre ele. 

E a autoridade nesse ponto significa que nós devemos negar autonomia a ele” (SAID, 2015, p. 

63). 

Os portugueses, por conseguinte, não tinham uma postura diferenciada com relação ao 

povo indígena ao chegar na Amazônia. Com uma lógica pautada na civilização de um mundo 

já construído diante de um mundo novo, ainda por construir político e economicamente, com 

tudo a ser explorado, desde a flora muito diversificada, até a fauna, viram-se num eldorado e 

com autoridade, não pelo conhecimento do outro, mas pelo avanço de tecnologias, sentiu-se 

com condições de domínio sobre o povo amazônico. 

Said (2007, p. 42), afirma que:  

o imperialismo político rege todo um campo de estudo, imaginação e instituições 

eruditas–, de tal maneira que torna o ato de eivá-la uma impossibilidade intelectual 

histórica. Mas sempre restará o perene mecanismo de fuga que consiste em dizer que 

um erudito literário e um filósofo, por exemplo, recebem um treinamento em 

literatura e filosofa, respectivamente, e não em política e análise ideológica”. 

Muitos deixaram registros de utopia e muito preconceito, o que contribuiu para 

avolumar o imaginário europeu acerca da floresta, ajudando no deslocamento para cá, 

influenciado pelas leituras sobre esse universo e, sobretudo, em busca de riquezas. 

Márcio Souza nos situa no século XVIII com o discurso colonial sobre a Amazônia. 

De acordo com o autor esses discursos sofrem mudanças consideráveis, saindo das fábulas 

lúdicas dos viajantes para um novo pensar mais racional, o qual tem intencionalidades bem 

marcadas: maior controle sobre o território amazônico. 

Para Souza (1944, p. 166), “A Amazônia foi inventada para estar ligada ao mercado 

internacional, foi esta a principal diretriz do processo de colonização. 

Desse modo podemos perceber, conforme afirma (ARAÚJO, 2016, p. 38) que o 

discurso colonialista caminhava pelo exotismo cultivado pelos primeiros relatos sobre o 

“novo mundo” e por representações preconceituosas que inferiorizavam os colonizados, pois 

“o colonialismo constituiu um imaginário sobre o colonizado a partir da demarcação de 
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fronteiras discriminatórias e do desprezo/negação de sua identidade. O colonizado é 

constituído a partir de uma posição desprestigiada, inferiorizada, que é constituída para 

justificar seu alijamento na sociedade”. 

Para falarmos da Amazônia brasileira não tem como fugirmos das normas legais que a 

cercam, de modo a conferir estabilidade jurídica e funcional de toda a sua extensão territorial, 

passando pela preservação de suas florestas e tudo que envolve esse espaço: o homem nativo, 

a fauna, a flora, a exploração do solo, tudo isso são elementos que integram a Amazônia e os 

Estados que a compõem. 

Esse assunto foi tema de debate por ocasião da criação da Lei maior do País, a 

Constituição Federal, e o constituinte não fugiu ao abrir espaço na Carta Magna para 

exatificar o assunto. Já na redação do artigo 225 podemos ver que discorre sobre o meio 

ambiente como bem de todos e por isso mesmo sua preservação e exploração deve-se dar de 

modo consciente e equilibrado, obedecendo a normas e regras de modo a conferir à geração 

de agora e às futuras gerações um meio ambiente saudável e ecologicamente equilibrado. O 

que propicia aspectos que vão além da limitroficidade entre estados e países, mas, acima de 

tudo, suas fronteiras precisam ser entendidas como espaços que precisam ser preservados e 

espaços em que o homem pode de maneira direta fazer uso sem, no entanto, ferir a ordem 

natural da floresta e das vidas que ali se encontram. 

As extrações, seja do ponto de vista da agricultura, da pecuária, da extração madeireira 

ou mineral, da biodiversidade, são o principal enfoque dos exploradores, típico do modelo de 

ocupação populacional. Grande parte do território amazônico constitui um espaço ainda a ser 

desbravado – essa a realidade. O questionamento é: como fazer uso desse espaço cobiçado 

pelo mundo de modo equilibrado e tendo o discernimento necessário? Primeiro, uma 

exploração de caráter conservacionista deve ser conduzida. Em segundo lugar, temos que 

promover um crescimento autossustentável, com projetos de reflorestamento, conferindo ao 

espaço a real integração à economia regional e nacional. 

2. Unidades sociolinguísticas: sociedade, língua, país 

Pensemos agora na ampliação do alcance comunitarista: a abrangência ao espaço 

maior: O princípio de solidariedade intergeracional dá uma visão de um Estado com 

caracteres socioambientais, cuja face gera um novo direito local, guiado pelos deveres de 

coletividade vinculada ao Sul que comanda a administração, em que as ações populares 

impactarão na qualidade de vida das coletividades e na qualidade de vida das futuras 

gerações. Para esse comando normativo apontar caminhos, como fazer futuro, deve haver um 
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engajamento necessário para que possa (esta geração) salvaguardar o direito fundamental, que 

é o direito da pessoa humana. O ordenamento jurídico primará pela dignidade da pessoa 

humana, com pilares apoiados na qualidade de vida e no bem-estar dos indivíduos sem deixar 

de pensar nas faces planetárias que dependam da manutenção da cobertura vegetal que a todos 

beneficia, e sobretudo dos vínculos de toda essa coletividade na relação com o tempo futuro e 

com o espaço exterior. 

Por isso, gerenciar estes aspectos da interferência externa sem desprezar as suas 

carências locais torna-se um problema particular. Leis são criadas para punir infratores ao 

meio ambiente com maior severidade; e dentre as normas nesse ordenamento jurídico, duas 

leis podem ser consideradas marcos nas questões relativas ao meio ambiente. Segundo o site 

da empresa Terra Ambiental, a Lei 9.605/1998, dos Crimes Ambientais, reordenou a 

legislação ambiental quanto às infrações e punições, com especial atenção à Amazônia, bem 

como concedeu à sociedade, aos órgãos ambientais e ao Ministério Público mecanismos para 

punir infratores do meio ambiente. 

Isso confere a Região Amazônica uma certa segurança, para defender a sua autonomia. 

Dizemos “certa segurança” porque muito se tem a fazer para que o homem se conscientize 

desse dever. Muito se tem que investir, principalmente em fiscalização. Fazer essas leis 

ganhar efetividade depende de investimento em pessoas. Isso é um caminho a trilhar. 

No âmbito político, precisa-se de que haja mais empenho no que se refere à política de 

conservação e proteção do espaço ambiental, não só amazônico, mas em toda a extensão 

territorial21. Houve destaque ao espaço amazônico pelo fato de estar-se diante de uma 

biodiversidade que carece de estudos e de proteção jurídica por beneficiar não só o nortista 

que vive na Amazônia, mas a todo brasileiro e quiçá a sociedade internacional, que muito 

precisará desta resultante. 

Providências vêm sendo tomadas nesse sentido, a exemplo do “Tratado de Cooperação 

da Amazônia”, que estabelece um pacto celebrado entre os oito países da América do Sul, a 

saber, Brasil, Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela. Com isso, a 

partir de 3 de julho de 1978, com a finalidade de promover o desenvolvimento harmonioso e 

integrado da Bacia Amazônica, de modo a permitir a elevação do nível de vida dos povos 

daqueles países, integrou-se normativamente a região amazônica com essas expectativas de 

ordem econômica, em que as trocas de experiências quanto ao desenvolvimento regional e o 

                                                
21  Edson Damas Silveira na obra Direito Ambiental – Tratado de Cooperação Amazônica (2005, p. 58) afirma 

que no ano de 1976 o Governo Brasileiro se reaproximou da Colômbia na medida em que conseguiu 

estabelecer “um acordo destinado a prospecção de jazidas de carvão colombianas num consórcio envolvendo 

as empresas Sidebrás, por parte do Brasil, e Igeominas, da Colômbia” 
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crescimento não só econômico, mas social com preservação do meio ambiente sejam 

partilhados. 

Tal tratado prevê a cooperação de seus membros no que se refere à pesquisa científica 

e tecnológica, com enfoque para a utilização racional e com responsabilidade dos recursos 

naturais, infraestrutura, bem como o fomento do comércio entre as populações limítrofes e a 

preservação de bens culturais. 

Cabe ao Brasil a maior parcela, por ser detentor da maior parte da Amazônia, a 

chamada Amazônia Brasileira, a qual ocupa toda a extensão do norte do Brasil. 

É válido lembramos o que Silveira registra como algo positivo: 

que nos estudos correntes alguns diagnósticos, ainda que inconclusos, se denotaram 

reveladores, tais como: papel relevante dos rios na emissão de dióxido de carbono; 

Amazônia como fonte de calor significativo para o sistema climático global; 

desmatamentos e queimadas afetando o regimes de chuva , podendo inclusive alterar 

a atmosfera pela liberação de gases metano, óxido nitroso, gás carbônico e vapor 

d’água; modelo de previsão meteorológica utilizado no resto do país imprestável 

para a Amazônia; retirada do gás carbônico da atmosfera por intermédio da absorção 

feita pela floresta, minimizando o efeito estufa; interferência direta das 

concentrações urbanas no regime de chuvas e, indiretamente, na capacidade da 

floresta em absorver; e a superação da tese da floresta  como emissora de dióxido de 

carbono ou equilibrada  em relação a esse mesmo gás. (SILVEIRA, 2005, p. 57). 

Desse modo, pode-se entender que o Tratado de Cooperação Amazônica transfigura-se 

em mais uma prova documental no sentido de que a proteção do meio ambiente e dos direitos 

humanos caminham juntos no sentido, como afirma Silveira (2005), “num verdadeiro 

paralelismo de proteção internacional”. 

Sendo assim, sabe-se que os problemas de ordem ambientais têm relação direta a 

diferentes processos e acontecimentos, pois existem problemas que afetam amplamente as 

regiões do Brasil, principalmente a amazônica. As problemáticas ambientais que ocorrem na 

faixa de extensão geográfica da Amazônia muitas tem a ver com contaminação dos cursos de 

água, poluição atmosférica, devastação das florestas, caça indiscriminada, chegando até 

mesmo à redução ou destruição de ambientes naturais. Tudo isso culmina numa forte pressão 

exercida sobre os recursos naturais. 

A legislação e o conjunto de leis vigentes que existem no Brasil é resultado de uma 

efetiva atenção e preocupação voltada para a conservação dos recursos e da natureza.  

Quanto à preservação dos recursos da natureza a Constituição da República Federativa 

do Brasil, no artigo 225, reza que: 

Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso 

comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público 
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e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras 

gerações. 
Ao contextualizarmos o universo amazônico com a cultura, mais precisamente na 

região Norte do Brasil, percebemos que este elemento de mudança social é utilizado pelo 

homem amazônida22 para a proliferação de conteúdos que marcam traços dessa realidade 

específica. Ao pensarmos pelo viés dessa lógica produtiva, entenderemos a maneira de como 

ocorre o chamado desenvolvimento sociocultural da região, no que concerne à formação de 

cadeia de comunidade cultural envolvendo elementos de cultura. 

Seguindo o rumo dessa esteira, podemos dizer que a proliferação de produtos culturais 

como artesanato, pinturas, artes plásticas, poesia, sobretudo a segmentação da música 

regional, tem se tornando um mecanismo que atua num processo de entremeio em que o 

homem, a natureza e a criatividade se conectam. 

Segundo o olhar de Loureiro (2015, p. 26), a cultura amazônica tem uma riqueza de 

plasticidade e possui uma energia singular, ao nomeá-la de “telúrica”. O autor afirma ainda 

que ela está situada “em um tempo cósmico no qual tudo brota como nas fontes primevas da 

criação: a mata, os rios, as aves, os peixes, os animais, o homem, o mito, os deuses”. 

Para termos uma melhor compreensão, ao falarmos de comunidade cultural, é 

necessário relacionar o estilo de vida do homem amazônico, o que implica associarmos ao 

modus operandi que essa ou aquela comunidade amazônica foi se constituindo e isso está 

relacionado a um sistema de trabalho das comunidades ribeirinhas e extrativistas que eram 

formadas por pescadores, coletores de frutos da floresta, extratores de seringas, etc. 

Comunidade cultural tem no seu bojo o desenvolvimento de estratégias que 

dinamizam o tecido das realidades cultural, social e econômica. E no caso da música, como 

bem cultural, constitui-se um importante elemento que busca oferecer à sociedade a 

oportunidade de retratar, denunciar e evidenciar diversas experiências de aprendizagem e 

contemplação que permitem a noção da realidade cultural amazônica. 

Quando se fala em comunidade cultural, inevitavelmente fala-se de um capital criativo 

que além de fortalecer uma determinada identidade, desenvolve uma práxis de autenticidade, 

o que acaba por se tornar peculiar. Sobre esse aspecto, podemos perceber o que diz Loureiro 

(2015, p. 55) ao firmar que “constituem-se nos elementos fundadores da cultura e, ao mesmo 

tempo, nos elementos que acabam por conferir-lhe força e peculiaridade”.  

                                                
22  O amazônida é tido como um sujeito pacato, com características indígenas, tem a floresta como seu habitat 

natural e, normalmente, nunca estabeleceu contato com a tecnologia. Para Martins (2005), a identidade do 

amazônida se caracteriza por um sentimento de inferioridade, de exclusão em relação ao resto do país. A forma 

estereotipada é que faz do amazônida um povo único e ao mesmo tempo de identidade que leva o povo das 

demais regiões do país à interpretação de sentidos variados, tendendo a classificá-los como exóticos e 

portadores de uma cultura diminuta. 
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É exatamente isso que Silva (2009, p. 80) reverbera ao dizer sobre a importância de 

evidenciar as representações sociais: 

Contemporaneamente, os estudos sobre a cidade colocam a questão do lugar como 

um ponto fundamental para entender os problemas urbanos, em que este é uma 

ordem unitária que cria a diversidade ao reproduzir o país e o mundo, tendo em vista 

que as determinações da totalidade se dão em forma qualitativa e quantitativa para 

cada lugar. 
Essa questão da representação social é um elemento que caracteriza a(s) 

comunidade(s) cultural(is), estabelecendo uma relação de atração para o bem cultural 

produzido e que muitas vezes pode também resultar numa amplitude de uma das 

convergências para a visibilização daquilo que é resultante do processo criativo. 

A cultura, pensada no contexto da comunidade cultural, pode ser considerada como 

um elemento de equilíbrio.  Ela desempenha um papel fundamental no processo de criação de 

bens culturais relacionados à estetização e adequação do espaço geográfico, para dar 

possivelmente resposta às necessidades de quem vai consumir o produto final elaborado por 

essa comunidade. E essa lógica de produção muitas vezes atravessa situações de 

representações sociais que colocam a questão do lugar como um ponto fundamental para se 

entender problemas urbanos/regionais que estejam ligados a fatos históricos ou 

contemporâneos. 

3. Produção artística e cultural unificadora  

Para falar de local23, precisamos, primeiramente, compreender o que se entende por 

local, partindo do pressuposto de que se refere a espaço geográfico, por um lado, e à abstração 

de relações sociais que se têm como poder e relação de força, por outro.   

Entretanto, se analisarmos esse espaço como formação de identidades, de confronto 

social, o local ganha dimensões além de espaço geográfico. O que se privilegia é a história e 

as memórias de um povo, com identidades sendo construídas a partir de singularidades que se 

evidenciam sobre o espaço socialmente construído. 

Nesse contexto, temos que o local ganha destaque como espaço de acontecimentos, de 

entraves de lutas, de expressão simbólica da realidade vivenciada e articulada. 

                                                
23  Para ROCHA, J. M, em seu artigo O Local e o Global: conceitos e tendências do ciberjornalismo regional de 

Dourados, publicado na revista Comunicação & Mercado/UNIGRAN - Dourados - MS, vol. 03, n. 08, p. 04-

15, jul-dez 2014, diz que: “Desta forma, podemos entender que é no local onde pulsa a vida; os costumes se 

fortalecem, o social se robustece e as tensões domésticas são dizimadas, entendidas e absorvidas. É no local 

que as identidades são criadas e fortalecidas pelos laços, por vezes familiares, por vezes, afetivos e culturais de 

determinada comunidade; seja na família, primeira célula social, seja na sociedade, no clube, associação de 

moradores, na padaria da esquina; no bate papo da roda de amigos, sobre amenidades, no bar, onde se reúnem 

rotineiramente para discutir o mundo, nem sempre, reduzido ao território da vizinhança”. 
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Pensemos. O que pode o poder local? Se articularmos com a vontade de estabelecer 

enquanto donos, com sentimento de pertencimento, veremos que a expressão cultural é o 

principal instrumento de socialização, na composição de pertencimento e isso é aflorado de 

muitas maneiras, mas a música ganha lugar de destaque, pois, por meio de discursos que 

evocam, veiculam informações, angústias, insatisfação, visão de mundo e valores. 

Representação social é o que nos permite conceber aspectos da realidade e agir em 

relação a ela, tendo em vista que o processo de representação é, essencialmente, 

transformador, o que engloba desde eventos do cotidiano até o agregamento do inusitado, mas 

que envolve a coletividade. Para tanto, faz-se necessário o consenso, com a finalidade de 

manter a unidade de grupo e a interação entre seus membros. 

Normalmente, as práticas de comunicação são as mais difundidas. Elementos de 

representatividade como arte, folclore, músicas são tidos como objeto de cultura que falam em 

nome de um povo. 

Nesse universo, a música traz uma identificação mais abrangente por conjugar com as 

expressões corporais como danças e canto. 

Em se tratando dos povos amazônicos, isso ganha grandiosidade por envolver o 

mítico, as lendas da floresta e o real. 

O homem compartilha crenças, comportamentos, valores, isso é ideológico e o 

funcionamento dessa ideologia vai além do que se propõem as teorias comportamentais de 

sustentação e articulação social. Pensemos que a realidade existe, independentemente de nós. 

O que nos apresenta pode ser visto a partir da concepção de mundo, de nossa realidade. 

As representações sobre a Amazônia são revisitadas de tempos em tempos, muitas 

vezes com significativas distorções sobre o que é local, o que é nacional e o que se apresenta 

como universal. 

A ideologia nacionalista e universalista que envolve o espaço amazônico privilegia um 

conhecimento além do local assimilado pela história, dando à floresta uma persona. 

Podemos perceber que o multiculturalismo determina os segmentos artísticos na 

sociedade amazônica, e a Pessoa na Amazônia é caracterizada por esta profusão, pois abriga a 

responsabilidade de criadora de culturas das mais diferentes origens, nações fornecedoras, e 

convive em certa harmonia com todas elas, desde as culturas religiosas até as suas faces 

intelectuais, fazendo dessa sociedade um misto rico, surpreendendo de tal maneira que pode-

se pensar em sociedade moderna e independente. Não há um sentimento de rejeição do outro, 

mas o aceitar o diferente e até mesmo a ele aderir quando convém. A exemplo disso, há uma 
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mostra da cultura musical nortista em que destaca-se a ideia de encontros e de casamento de 

culturas, um segmento musical muito forte que marca a região. 

Ao tomar-se contato com a literatura amazônica, que Paes Loureiro (2015, p. 25) 

conceitua como “uma cultura viva, em evolução, integrada e formadora de identidade. Cultura 

que, no sentido ético e estético, constitui uma espécie de paideia, de Bildung amazônica, 

constituída por indivíduos formados segundo um modo de relação profunda com a natureza e 

dos homens entre si”. Pode-se confirmar, sobretudo, a formação cultural de seu povo. Um 

exemplo da criação de espaços para divulgação da cultura são os teatros e sua imponência. 

Belém, capital do Pará, é dona de um rico espaço cultural, o que nos permite ressaltar o 

Teatro da Paz, um dos mais luxuosos do país, com edificação em 1878, período áureo da 

borracha, que vem fortalecendo esse segmento na região, sem contar com tantos outros, como 

Museu Histórico do Estado do Pará, agremiações carnavalescas, dentre outros. Isso reafirma 

um povo que se orgulha de pertencer ao lugar e faz questão de vender essa imagem, não só 

para o resto do país, mas para o mundo. 

Há também em Manaus, na capital do Amazonas, o Teatro Amazonas, construído na 

efervescência da cultura da borracha, em 1896, para entretenimento das classes sociais da 

época, os barões da borracha. Já nessa época a preocupação com a divulgação da cultura 

rondava o seu povo, ainda que fosse uma cultura de exploração do fraco, dominado; de lá para 

cá o surgimento desse nicho vem se democratizando, atendendo desde o mais abastado até o 

mais humilde. O acesso a esse processo de cultura vem despertando no povo um sentimento 

de valorização. O destaque para essas capitais se dá pelo fato de a criação ter se dado num 

momento histórico de relevância; tratava-se de uma dominação, à época, de estrangeiros na 

região e com eles a expressão de sua cultura. Isso é reverberado pela arquitetura europeia que 

predomina nessas capitais e que hoje faz parte da história do lugar, o que se apresenta como 

natural, visto serem os europeus quem a pensou e a criou como meio de se sentirem mais 

perto da sua cultura. 

Sobre isso, Loureiro (2015) afirma que: 

Ao lado dessa fertilização do imaginário europeu sobre a Amazônia, a construção de 

teatros de grande beleza arquitetônica como o Teatro da Paz, em Belém, e o Teatro 

Amazonas, em Manaus, onde eram promovidas as representações das companhias 

líricas internacionais; imitação da moda europeia nos trajes e nos costumes; a 

presença de artistas famosos, como o trágico italiano Giovanni Emmanuel que se 

exibiram em temporadas artísticas; a divulgação da música erudita pelos padres-

músicos; a apresentação de obras cênicas de teatro ou de ópera em língua 

estrangeira; a notícia de lucros fabulosos do comércio da borracha, que permitia o 

exibicionismo de empresário que acendiam charutos com papel-moeda de alto valor; 

todos esses elementos concorreram para enriquecer o imaginário relativo a uma 
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época, mas, ao mesmo tempo, serviram de base para um processo comparativo 

depreciador da cultura local. 

Os demais Estados também têm a sua história cultural, o seu segmento de divulgação 

da cultura, ainda que não com essa grandiosidade, mas não menos valorizada, visto que é 

resultado de um ajuntamento de povos com necessidade de se mostrar ao outro as riquezas 

culturais de seu local. A exemplo, temos a capital de Rondônia com a criação de espaços para 

divulgação de sua cultura como a Casa de Cultura Ivan Marrocos e o Teatro Banzeiros, que há 

muito mostra que Porto Velho vem buscando um lugar nesse segmento. E mais recentemente 

a implantação do Teatro Estadual Palácio das Artes Rondônia, tão esperado pelo povo do 

Estado, com inauguração em 2014. Isso mostra a interferência do global na cultura local, 

principalmente com o avanço da tecnologia da informação no século XX, massificando no 

século atual, XXI. O que é de grande valia em se tratando da circulação de bens culturais. 

Se as pessoas se ativerem aos bens culturais nos Estados do Norte, verão que esse 

espaço cultural ganha um valor imensurável. Pode-se citar em cada Estado a atuação da 

cultura como bens de fomento para a economia e sociabilidade, como divulgação do turismo 

ecológico e mítico dos estados. 

No Estado do Pará, por exemplo, podemos elencar a cultura musical como um dos 

nichos mais ricos e rentáveis do Estado, atraindo pessoas de todas as regiões do país e de 

países estrangeiros, dentre esse nicho, podemos citar as danças como: carimbó, siriá, lundum, 

marujada, lambada, xote bragantino, e outros ritmos, além da música regional de alcance 

nacional e internacional, o que faz do Pará um estado rico nesse segmento. 

Adentrando aos estados nortistas, temos o Amazonas com grande representatividade 

cultural, que vem se destacando para o Brasil e para o mundo, especialmente pela difusão 

televisiva do Festival Folclórico de Parintins, de tal maneira que representa o segmento 

economicamente mais rentável da região ao lado do turismo ecológico, o que traz benefícios 

também de ordem social, visto que tira do desemprego milhares de pessoas, além de valorizar 

os talentos regionais. No meio do ano, ocorre o Festival de Parintins, no último fim de semana 

de junho. 
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Figura 8: O branco e o vermelho são as cores do boi Garantido. 

 

Fonte: Harley Santos/Rede Amazônica 

A maior atração fica por conta da apresentação dos Bois Bumbás Garantido e 

Caprichoso, festa disputada e luxuosa. Esse festival posteriormente saiu do âmbito nacional 

ao internacional, trazendo lucratividade para todo o Estado. 

Esse segmento cultural já auxilia, tecnicamente, com pessoas e modos, ao Carnaval do 

Rio de Janeiro. 
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Figura 9: Círio de N. Sra. de Nazaré, a maior procissão religiosa do Brasil 

 

Fonte: Site G1 Pará. 

Pense-se, portanto, na região Norte como um celeiro de diversidade cultural, 

envolvendo desde grandes eventos culturais que fomentam a região, quanto as manifestações 

em pequenas comunidades, a exemplo da Comunidade de Nazaré e seus festejos, a festa Flor 

do Maracujá, a maior festa folclórica do Estado de Rondônia, dentre outras. 

Figura 10: Flor do Maracujá, expressão cultural de Rondônia. 

 

Fonte: Rondônia Vip 
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A cultura é responsável por tirar o Norte do ostracismo, da situação de reserva mineral 

dos países centrais do Planeta, elevando a região à condição de sujeito, não só pela extensão 

de terra e de florestas, mas também dada a criação peculiar de artesanato, de crenças, lendas, 

mitos e, em especial para nosso trabalho, a música, que canta o povo, a beleza da região e, 

sobretudo, as mazelas sociais pelas quais os Estados passam, apesar de riquezas minerais, 

flora e fauna densa e terra fértil. 

Os governos dos estados nortistas ainda precisam investir nesse potencial de maneira 

sustentável, preservando o que se tem de melhor neste pedaço do Brasil. 

4. Bens culturais amazônicos e sua recepção  

João de Jesus Paes Loureiro, em “Mundamazônico: do local ao global”24, explica o 

processo consumista provocado pela globalização, que atua como estratégica mercadológica e 

política. Sobre isso, o autor afirma que: 

Cada vez mais o consumo se impõe e determina, por estratégias de estímulos, a 

concentração da produção no campo da cultura, especialmente em sua expressão 

simbólica que é a arte. Ao lado disso, beneficia-se do consumo que se amplia nessa 

diversidade. É por aí que o vírus de globalização, como estratégia política e de 

mercado, prolifera e contamina. Todavia, o processo de consumo que, nesse caso, 

busca a uniformização fidelizadora de um padrão único, dialeticamente incrementará 

a necessidade da diferença, do típico, do diverso, que se poderá manter até como 

necessidade compensatória criativa, no processo globalizador de uniformização 

(LOUREIRO, 2014, p. 32) 

Claro que uma perspectiva menos economicista e mais culturalista pode fazer 

prevalecer um destaque às condicionantes sociais que são interpretáveis nos discursos dos 

formadores de opinião. Ainda que concordemos que não exista “opinião pública”, mas 

“opinião publicada”, os elementos da discursividade repassados por músicos, cantores, 

simples ou forâneos representantes do local, neste papel, cobram uma importância maior se 

conduzidas pelo viés da compra, da aquisição pelo prazer de ter a canção, de reproduzir a 

música em evento ou lugar voltado a pessoas que se autoidentificam na unidade cultural. 

Tomando contato com o artigo intitulado “O Local e o Regional: experiências de 

planejamento e a intervenção dos autores”, de Gisleide da Silva Couto – Universidade Federal 

de Goiás, conseguimos entender o local como instrumento de análise, no trato com as 

                                                
24

 
  Conferência publicada na Revista Sentidos da Cultura - Belém/Pará. V.1. N. 1. Jul-dez/2014. Aborda o 

mundamazônico, que para o autor é um mundo dentro do mundo. Nada que se passe dentro dele poderá fugir 

ao vasto mundo amazônico atual. Vasto mundo que, na medida em que se torna maior pela abertura e 

ampliação de fronteiras fruto da informação, por esta mesma medida se torna menor. 
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questões do cotidiano, que se redundam nas relações sociais especializadas. A autora cita 

como referência Haesbaert, que tem o local como físico e ressalta o processo de globalização 

reestruturação da região. Essa interação é abordada pela autora como uma conexão do global 

até os, no dizer dela, “lugares-tribo”. 

Segundo Coelho (2007, p. 318), um bem cultural pode ser assim considerado: 

Tratados regionais de integração econômica e cultural definem os produtos culturais 

como aqueles que expressam ideias, valores, atitudes e criatividade artística e que 

oferecem entretenimento, informação ou análise sobre o presente, o passado ou o 

futuro, quer tenham origem popular (artesanato), quer se tratem de produtos 

massivos (discos de música popular, jornais, histórias em quadrinhos), quer circulem 

por público mais limitado (livros de poesia, discos e CDs de música erudita, 

pinturas). Embora desta definição participem conceitos vagos, como Ideias" e 

"criatividade artística", ela exprime um consenso sobre a natureza dos produtos 

culturais. Uma distinção cabe ser feita entre produto cultural e bem cultural. Este 

vincula-se à noção de um patrimônio pessoal ou coletivo e designa, em princípio, 

por seu valor simbólico, algo infungível, isto é, algo que não poderia ser trocado por 

moeda. Mesmo que na origem tenha sido eventualmente um produto - como um 

retrato de grupo encomendado por médicos a um pintor -, circunstâncias de variada 

natureza transformaram-no em algo especial, fora do mercado. A torre Eiffel é um 

bem cultural, como a catedral de Brasília ou a pintura de Pedro Américo que 

representa a independência do Brasil, e não um produto. Napoleão levou para a 

França, como resultado de suas campanhas militares, tesouros artísticos que 

constituíam bens culturais das nações pilhadas, muito mais do que simples produtos. 

Telas como as pintadas por Van Gogh ou Rembrandt, bem como a Capela Sistina, 

da autoria de Michelangelo, conquistaram o estatuto de bens culturais. Na 

atualidade, porém, sabe-se que a maioria desses bens pode ter seu valor traduzido 

em moeda, o que acaba de algum modo por transformá-los em produtos 

(commodities) culturais ou por apontar para o definhamento crescente da ideia de 

bem cultural. 
Para a Humanidade, para que a Pessoa conheça a História, faz-se necessário entender 

que a Cultura é uma série de bens que perpassa gerações e, por isso mesmo, as suas 

ferramentas de conservação são, sobretudo, as relações que o homem estabelece com os meios 

de produção e conservação cultural, seu relacionamento com o seu semelhante e com a 

natureza. A cultura passa, então, a ser um bem que dá sentido à vida, porque diz muito sobre 

nós. Esses bens culturais acabam sendo cristalizados em suas manifestações específicas como 

festejos, modo de se relacionar, dialetos que marcam, culinária herdada de antepassados, tudo 

que contribui para a criação de uma identidade é elemento caracterizador de cultura. 

Sendo assim, nesse aspecto que relaciona a Amazônia a um espaço diverso, pois não 

existe apenas uma Amazônia, mas várias Amazônias, pode-se entende-la como um espaço 

que é e torna-se, pois diversas são as expressões das culturas dos povos que nela habitam. E 

nesse vasto espaço geográfico existem vários mundos. Vale aqui ressaltar o pensamento de 

Leandro Tocantins, para quem:  

O rio, sempre o rio, unido ao homem, em associação quase mística, o que pode 

comportar a transposição da máxima de Heródoto para os condados amazônicos, 

onde a água uma espécie de fiador dos destinos humanos. Veias do sangue da 

planície, caminho natural dos descobridores, farnel do pobre e do rico, determinante 
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das temperaturas e dos fenômenos atmosféricos, amados, odiados, louvados, 

amaldiçoados, os rios são a fonte perene do progresso, pois sem ele o vale se 

estiolaria no vazio inexpressivo dos desertos. Esses oásis fabulosos tornaram 

possível a conquista da terra e asseguraram a presença humana, embelezaram a 

paisagem, fazem girar a civilização - comandam a vida no anfiteatro amazônico 

(2000, p. 278). 
Desse modo, o autor sintetiza o seu pensar a respeito dos modos de vida na Amazônia 

e que muitas vezes os bens culturais têm um lugar de passagem comum: o rio. Esse lugar 

passa ser “uma dádiva”, e a água uma espécie de fiador dos destinos humanos. 

As comunidades são representadas a partir de elementos constitutivos de identidade 

tidos como processo fundamental de representação e, nesse contexto, as instituições culturais 

e artísticas são lugares que instrumentalizam e proporcionam acesso direto à construção do 

saber, o lugar de reflexão, de debate acerca do político-social, criando na comunidade 

envolvida, um espírito de coletividade. Nessa perspectiva de recepção, a visão heterogênea 

sobre o elemento cultura, melhor dizendo, a expansão da cultura, dadas as suas diferentes 

dimensões, com diferentes contextos, marcam a sua recepção cultural. 

A construção da identidade cultural passa por elementos como o simbolismo 

ritualizado, numa relação complexa entre o povo e o local. Conhecer suas práticas, suas 

crenças, suas atividades rotineiras tornam-se imprescindível para uma possível tomada de 

posição no sentido não de interferência modificativa, pois isso seria inadmissível, mas, 

sobretudo, para agregar valor à cultura; uma espécie de soma. 

Sobre essa questão, encontra-se fácil sustentação nas palavras de Paes Loureiro. 

A cultura de um povo é fonte inesgotável de inspiração, de símbolos, de 

experiências, de trabalho acumulado, de beleza, de utopia e “a preservação da 

memória coletiva por um grupo, ainda que seja pequeno, é uma verdadeira tábua de 

salvação para toda humanidade (LOUREIRO, 2015, p. 98). 

As maiores transformações têm ocorrido a partir do pensamento político-cultural 

envolvendo não só o simbólico, mas o econômico-social. Isso tem se intensificado 

especialmente nas últimas décadas, sobretudo com o surgimento do processo de globalização. 

Observe-se que esse processo de intensificação se deu a partir de movimentos que se opõem a 

favor de causas representativas do estético, do natural que mexem cada vez mais com a vida 

cotidiana. Ao invés de buscar preservar um modelo hierarquizado de cultura, tem-se 

privilegiado a concepção do diferente, numa espécie de agregar sem desprezar o já existente. 

Um panorama dos mecanismos da indústria cultural analisado por Adorno (2002) 

aponta para um envolvimento, ainda que inconsciente, do homem com a cultura, pois os bens 

culturais são estimulados todo tempo ao consumo. 
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Trazendo esse conceito para os estados da Região Norte, percebe-se que estamos 

envolvidos nesse processo cultural de consumo à medida que recebemos visitantes de várias 

partes do mundo, atraídos pela riqueza da floresta, como flora e fauna, sem contar que 

essa indústria cultural natural traz divisas para a região. Essa estrutura imposta pelo capital 

tende a fomentar padrões classificatórios, categorizando os consumidores deste turismo 

ecológico. Vejamos nas palavras de Paes Loureiro como a cultura amazônica é recepcionada: 

A cultura amazônica é, portanto, uma produção humana que vem incorporando na 

sua subjetividade, no inconsciente coletivo e dentro das peculiaridades próprias da 

região, motivações simbólicas que resultam em criações que estreiam, humanizam 

ou dilaceram as relações dos homens entre si e com a natureza. Uma natureza 

plurivalente para o homem, da qual ele retira não apenas sua subsistência material, 

como também o espiritual (LOUREIRO, 2015, p. 91). 

Uma abordagem múltipla, que venha a contribuir com o processo de recepção cultural 

nunca se exaure em si mesma, visto que sempre haverá contribuição cultural a ser dada numa 

determinada perspectiva de modo a fomentar uma reflexão. 

Do ponto de vista sociológico, Candido reverbera que: 

A arte é social nos dois sentidos: depende da ação de fatores do meio, que exprimem 

na obra graus diversos de sublimação, e produz sobre os indivíduos um efeito 

prático, modificando a sua conduta e concepção do mundo, ou reforçando neles os 

sentimentos de valores sociais. Isto decorre da própria natureza da obra e independe 

do grau de consciência que possam ter a respeito os artistas e os receptores de arte. 

A atmosfera do encontro cultural se realiza sob um efeito de qualidade significativa 

que influencia rituais, que traz para a cultura local comportamentos diferenciados que já 

acabam por incorporar, por institucionalizar, gerando, assim, uma pluralidade. 

Pensemos que a cultura amazônica está intrinsicamente ligada à cultura cabocla, que, 

por sua vez, recebe influência direta da cultura indígena, numa troca simbólica em todos os 

aspectos, desde rituais míticos, passando pelo universo das canções, indo até a culinária. Essa 

fusão cultural faz dessa região um misto envolvendo festejos religiosos, musicais e artísticos 

de modo geral. A mistura da cultura indígena com a europeia e africana confere à região uma 

indissociabilidade de identidade, visto que as etnias se mesclam. Isso traz uma riqueza no que 

se refere à produção cultural como um todo. 

 

 



58 

 

 

SEÇÃO III: CENÁRIO POÉTICO AMAZÔNICO 

 

Um uirapuru que sonha  

Sou muito mais… 

Eu sou Amazônia! 

(Nilson Chaves. Canção Amazônia) 

 

Desde a colonização deparamo-nos com produções artísticas contínuas, e isso é 

fundamentado nos estilos de época. Os europeus trouxeram mitos de imposição junto com sua 

cultura. Construções reprodutivas do mundo, dos homens, dos costumes faziam parte de 

temas de repertório de um mundo imaginário. 

Sem se apartar da influência colonialista, o brasileiro sempre reverberou o imaginário 

nacional. Basta nos reportarmos aos mitos do folclórico nacional, ao indígena, ao africano 

para que em nós aflore o imaginário em toda sua extensão. A partir do processo de 

colonização nossas produções foram se misturando à dos europeus, às vezes, estabelecendo 

uma comparação para nos impor, às vezes para nos apresentar a eles e em outras tantas vezes 

para denunciar e lamentar essa invasão cultural que desmereceu a cultura que aqui 

encontraram. Esse processo híbrido, convenhamos, foi um motivador para criar, extravasar 

um pensamento. 

No Norte do Brasil, o povo alimentava do fantástico, até como um mecanismo de 

proteção ao “Outro”, numa intenção de distanciamento do colonizador da terra, do povo, da 

floresta. Esse distanciamento feito pelos contos míticos, pelo delírio, criava no europeu um 

certo desconforto e, assim, se consolidava como um território sinistro, habitado por um povo 

também animalizado. 

Esses movimentos nunca se apagaram, o que houve foi um esfriamento, ganhando 

fôlego no romantismo do Século XIX, mas foi na modernidade e na contemporaneidade que 

ganharam força. 

Podemos dizer que a sociedade usa eventos sociais que a incomoda como inspiração 

para criar, em cima do real, discursos imbricados de irrealidades, fantasias, discursos 

metafóricos em favor de uma autenticidade nacional. 

No espaço amazônico não foi diferente. O homem amazônico busca uma ruptura com 

o estrangeiro, com a influência de fora e promulga seus manifestos artísticos em favor da 

localidade nortista. 
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Acalorado, o homem nortista expande sua voz regional, filtrando artes populares e 

folclore, num diálogo com aquilo que lhes foi imposto por força de tomada de território e 

apagamento de sua cultura. 

Loureiro tem uma concepção sobre o assunto que vale à pena fazer um recorte que nos 

fundamenta. Vejamos: 

é próprio do poético ter a dimensão de mito, tornando-se dimensão transfiguradora 

de fases históricas que são entendidas e idealizadas como épocas das origens, como 

se nelas tudo estivesse nascendo. Como se tudo estivesse em perene começo. Um 

exemplo seria o da Grécia Antiga, outro a Amazônia até praticamente os dias atuais. 

São épocas históricas de evolução social equilibrada em que se percebe uma especial 

relação com a natureza em que os grandes choques de mudança ainda não 

aconteceram. É nesses contextos que o mito e a poesia assumem o papel histórico 

complementar de memória estética dos homens. E neles – mítico e poético – 

contribuem para situar o presente em relação ao passado, reorganizando o passado 

em função do presente. A presença desses fatores, analisados em culturas como a da 

Amazônia, pode revelar o papel imaginário estetizador e poetizante, no conjunto de 

funções que a constituem e estruturam. (LOUREIRO, 2000, p. 68). 

O homem canta seu espaço regional, preferencialmente, e esse processo de 

transculturação vem resistindo e caindo no gosto do povo, que se identifica com a temática e 

massifica o discurso. O que permite o fortalecimento da cultura regional, numa espécie de 

resgate, num processo de reinvenção. 

O engajamento do homem à terra, à tradição leva-o a se identificar com a linguagem 

dos povos da floresta. O que não foge de ser característico em transmitir e revelar seu povo. 

No tópico a seguir, mostraremos como isso se consolida. 

1. Críticas sociais em canções populares 

O conceito de canção popular foi sendo construído ao longo do século XX e pode ser 

considerado como um movimento social que transcende a Música Popular Brasileira (MPB). 

Seu surgimento deu-se do encontro da fala cotidiana das ruas com o registro fonográfico, por 

isso mesmo trata-se de uma hibridização aberta. Já a Música Popular Brasileira ganha essa 

terminologia nos anos 60 com o engajamento da bossa nova e do samba como representação 

de um projeto político, social e cultural, casado com a insatisfação do regime político 

ditatorial de 1964, o que pressupunha um discurso voltado para o homem e o social, a partir 

do cotidiano.  Não deixa de ser uma vertente da canção popular. A música, assim, sempre foi 

portadora de uma narrativa histórica. 

Isso é corroborado por Ripollés (2017, p. 51) ao afirmar que: 

El concepto de campo es útil a la hora de pensar en las músicas populares (y en la 

cultura en geral) ya que permite escapar de de dos formas reduccionistas de entender 
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lo cultural desde la sociología: las que defienden la pureza de la obra de arte, y  que 

propugnam que el analísis de las mismas tan solo debe remitirse  a la misma obra o, 

como mucho, a las condiciones sociales del autot de la  misma, y a las llamadas 

teorías  del reflejo, que plantean la sumissión de la  obra al contexto social em que 

ésta se produce y que entienden que el arte es um reflejo de la sociedade. 

Desde a década de 1960 até a atualidade, esse segmento musical não pode ser 

compreendido apenas como texto denunciativo, de protesto, o que é corriqueiro em processo 

de análise, mas devemos ultrapassar os limites restritos à poética que cabe em toda 

canção/música. O que nos levaria à mera interpretação textual, e não à análise, e isso se daria 

em nível superficial. Porém, é preciso considerar que as formulações poéticas nos apontam 

flechas para caminhos além da canção, além do musical, apesar de se estabelecer no campo 

das formulações melódicas, rítmicas e gênero. É preciso compreender que essas 

características são fundamentais para a análise, visto que seus elementos nos concedem 

indícios importantes para compreender não somente a letra da canção, mas também parte da 

realidade que gira em torno dela. 

Ainda sobre a análise, um caminho a seguir deve ser a divisão em dois campos: o 

contexto histórico mais amplo, situando autor, tempo e espaço ao surgimento do texto; o 

segundo, refere-se ao processo social e sua adesão e isso implica na escolha dos enunciados, 

os quais normalmente representam o universo do criador e/ou dos receptores, os quais só 

podem ser compreendidos a partir de um contexto histórico cultural. 

É preciso entender que a produção, difusão e adesão da canção carregam 

sensibilidades que vão desde sentimentos saudosistas até reflexão sobre o mundo, o cotidiano, 

num processo que perpassa o ideológico. 

Em âmbito regional, precisamos considerar que, muitas vezes, a cultura local impõe 

características que são vistas como intransponíveis; por um outro lado, esse processo de 

aparente intransponibilidade cai por terra à medida que se propõe acesso e trocas de 

experiências diante da exposição de uma variedade de obras e estilos que retratam a história e 

a cultura fortemente marcadas pelo regional e que ganha dimensões para além das fronteiras 

delimitadoras. 

O que se pode perceber é que a canção popular é resultado de múltiplas misturas 

determinadas pelas necessidades e gosto e, muitas vezes, vista como exótica e pitoresca. 

Ao falar-se em crítica social, implica dizer que há questionamentos na retomada pela 

busca de autoconsciência, seja para uma determinada situação de tensionamento, seja como 

mecanismo de contestação visando à busca de possíveis resoluções de problemáticas sociais. 
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A crítica pode ser vista sob dois aspectos: a crítica denunciativa e a crítica receptiva. 

Em se tratando da crítica denunciativa, temos elementos sociais, históricos, linguísticos e 

ideológicos que influenciam, melhor dizendo, que determinam as produções textuais 

literárias, as quais apontam para acontecimentos que interferem de alguma maneira a vida do 

povo e que são externadas em forma de canções, poesias, danças, lendas, mitos, causos, 

religiosidade. Situação social compartilhada, que será interpretada de acordo com o seu 

receptor. 

Por outro lado, temos a crítica cientificista, aquela pautada em teorias como da 

enunciação, literária, antropológicas, dentre outras, as quais são praticadas por olhos atentos 

que buscam entender, não o acontecimento em si, mas o porquê de tal acontecimento, a 

motivação, aquela que é praticada por quem se debruça no acontecimento com objetivo de 

desvelar o homem na sua relação com o mundo e consigo mesmo. A crítica científica é 

pautada a partir de um norte. 

Vale aqui considerar-se o que Liliana Harb Bollos, estudiosa da área musical, 

apresenta como conhecimento conceitual, introdutório, a respeito da palavra crítica: 

Segundo o dicionário Aurélio, a palavra “crítica” do grego Kritiké, feminino de 

kritikós, é a arte ou faculdade de examinar e/ ou julgar as obras do espírito, em 

particular as de caráter literário ou artístico. A palavra “crítica”, por sua vez, origina-

se da palavra grega Krinein (krinen) que quer dizer quebrar: o esforço de quebrar 

uma obra em pedaços para pôr em crise a obra em si. Acreditamos ser essa a função 

da crítica: fragmentar uma obra de arte, colocar em crise a idéia que se tem do 

objeto, para, assim, poder interpretá-la (BOLLOS, 2006, p. 114). 

Antes de enveredarmos nessa temática e para entendermos com mais clareza sobre o 

papel dela no processo social, faz-se necessário fazermos uma retomada à antiguidade clássica 

a respeito da atividade de leitura que os gregos faziam. Sobre isso Nunes (2009, p. 73) dá-nos 

um esclarecimento ao informar que: 

Os antigos gregos começaram, tardiamente, a ler, no sentido literário, os poemas 

homéricos que conheciam desde a infância, e que só foram comentados, de várias 

maneiras, a partir da época helenística. A crítica literária surgiria de tais escólios, 

portanto das glosas à literatura escrita, o que significa admitir que surgiu da prática 

de leituras dos textos, como decorrência de compreendê-los e interpretá-los. 
O que então se pode perceber com isso? Que a crítica está presente nas situações que 

envolvem o viver em sociedade e que quanto mais a arte (entendida aqui de modo genérico) 

estiver viva ou for importante em um determinado contexto social, mais presente estará a 

crítica com suas variadas facetas. 

Nesse sentido, retomando o processo histórico, Nunes (2009, p. 74) apresenta que: 

Só a partir da transição do século XVIII para o século XIX, por espelhamento na 

palavra “crítica”, então tornada preferencial – crítica dos sentimentos, crítica da 
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experiência, crítica da razão –,foi que passou haver uma crítica literária com essa 

denominação – no momento em que , segundo parecer do Michel Foucault de Les 

mots et les choses, a ‘literatura” propriamente dita teria surgido. 
No desenrolar do percurso histórico, a crítica passaria a assumir um papel relevante 

perante a sociedade e para que pudesse ter o devido status careceria então do apoio de 

diferentes campos do conhecimento.  Para que um conteúdo ganhasse fundamentação era 

necessário passar pelo viés crítico. Esse pensamento é corroborado por Nunes (2009, p. 76): 

Em breve a crítica se arrogaria ser porta-voz da opinião pública, julgando o mérito e 

o demérito dos textos, primeiramente à luz das intenções do autor neles reveladas, 

depois, com o apoio das várias ciências em desenvolvimento no século XIX, pelo 

que documentam das disposições psicológicas inerentes ao indivíduo, das exigências 

do momento histórico e das demandas da sociedade. 
Ainda segundo Nunes (2009, p. 76), já no século XX, a crítica passa a ter um 

direcionamento voltado ao estético. E isso pode ser percebido nas palavras do autor ao afirmar 

que: 

No século XX, a crítica, além de sua modalidade difusa reiterada de resposta 

às primeiras sugestões da obra imediatamente cantadas (impressionismo), 

visaria o elemento estético, como a especificidade de caracterizar o literário, 

ora tornado como organização poética de significação autônoma e 

intransitiva (close- reading), ora à busca da forma significante da linguagem 

em suas operações de construção interna (formalismo), ora na 

correspondência entre a forma e os significados sociais e históricos (crítica 

histórica e sociológica) - seja com o apoio da Ciência da Linguagem 

(Estilística), seja com o apoio da Fenomenologia (crítica fenomenológica), 

seja na noção de estrutura linguística (crítica estruturalista). 

É possível que o crítico literário e o autor, imbuídos de sensibilidade subjetiva que 

lhes é inerente, invistam em análise, até porque, se pensarmos que o encontro entre sujeitos se 

dá em diferentes perspectivas e constitui nesse exame, é necessário obedecer um certo rigor 

próprio, o qual passa pela ética. Sabemos que a ética e estética caminham juntas no processo 

de entrelace entre o real e imaginário em que o eu e o outro produzem efeitos de sentido 

Para corroborar essa ideia, tomemos as palavras de Benedito Nunes (2009, p.53, 54) 

que diz: 

Outra razão que justifica o qualificativo é o novo momento de tensão entre a 

literatura crítica, desde 1950 enriquecida com a atividade de poetas-críticos – Mário 

Faustino, Décio Pignatari, Augusto de Campos, Haroldo de Campos, Ferreira 

Goulart e Mário Chamie -, e a escrita dos escritores, abalada e fecundada com a 

publicação de Grande sertão: veredas (1956), de Guimarães Rosa, Duas 

águas (1956), João Cabral de Melo Neto, e Laços de família (1960), de Clarice 

Lispector. 

Nesse período, a dúvida segue-se a certeza ou quase nas várias respostas à questão 

sobre o modo de fazer crítica, levantada no interior, e que encontrariam apoio, ora 

direto, ora indireto, nos pressupostos das várias correntes filosóficas em vigência, de 

que esse fazer não pode ser de todo isolado. Não há crítica sem perspectiva 

filosófica; a compreensão literária, ato do sujeito, implica uma forma singular de 

conhecimento, logicamente escudado e constituído pelo método próprio de que se 

utiliza. Forma singular de conhecimento, que se arvora a conhecimento do singular, 

não prescindindo de uma compreensão da linguagem e da arte como obra, o que 

significa sua dependência a pressupostos filosóficos quanto às possibilidades 
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formadoras da língua na configuração do texto, nunca de todo isoladas do que a 

experiência histórica ensina. 
Todos os aspectos contextuais devem ser levados em conta para nos situarmos no 

mundo da crítica literária e textual, o que, segundo palavras de Nunes (2009), são domínios 

interligados nos campos da linguística, da antropologia e da psicanálise, por isso faz sentido a 

preocupação com a metodologia aplicada nas análises, pois a análise crítica de hoje está 

empenhada em trazer para o campo da discussão o alcance epistemológico, que busca ampliar 

conceitos. 

Canções populares são, pois, representações do universo do povo; geralmente 

regionalista. Os temas são carregados de sentido e apresentam discursos relacionados à crítica 

ou, às vezes, esbarram em questões denunciativas, que, acompanhadas de tom político-social, 

dizem respeito a situações como a exploração, a pobreza, as desigualdades sociais e 

econômicas, a aspectos culturais, dentre outros, são diversas as decorrências desse contexto. 

Mas também cantam as origens, os costumes, as crenças, religiosidade de um povo. Está 

intimamente ligada às raízes. Originaram-se no folclore e nas camadas menos letradas da 

sociedade e por isso mesmo são carregadas de ideologias dominadas em oposição às 

dominantes. 

2. Questões identitárias e ideologia no discurso amazônico 

A questão identitária tem ocupado um espaço bastante expressivo na área dos estudos 

culturais contemporâneos. Muitas vezes, essas questões são apresentadas por meio da arte 

envolvendo espaços locais/regionais e a relação entre lugares e povo/comunidade. De certo 

modo, essas questões estão relacionadas não só à conquista da identidade e sua formação, mas 

ao sentimento de perda, os quais são compensados pela procura ou criação de novos contextos 

para diferentes práticas culturais e discursos identitários. 

Estas identidades culturais (ou melhor, culturas identitárias) ocupam posições 

estratégicas no debate político e cultural da sociedade contemporânea. As lutas identitárias 

surgem para reivindicar posições de sujeito das mais variadas, podendo um mesmo indivíduo 

ocupar diferentes posições de acordo com o contexto e as reivindicações empreendidas por 

este, o que, indubitavelmente, passa pela ideologia. Percebe-se, portanto, a identidade 

enquanto um fenômeno processual, ou seja, um processo de retratação da realidade social, de 

liberdade de expressão, de se colocar no mundo. 

Identidade está intrinsicamente relacionada a sentimento de pertencimento, não só a 

uma cultura, mas ao espaço físico territorial, bem como tudo que o cerca, como costumes, 
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produções culturais de entretenimento, festas folclóricas, culinária, crenças, religiosidade, 

tudo isso marca a identidade de um povo e que é determinante na sua formação.  

Pensemos que é a partir de uma identidade coletiva que cada indivíduo forma a sua 

própria identidade e isso vem ganhando reforço com o processo de globalização. O que tem 

contribuído para uma identidade sempre em formação. 

Se pensarmos sobre as várias considerações acerca da Amazônia, chegaremos a uma 

conclusão de que as visões são de um espaço alvo de diversos olhares, oriundos das mais 

longínquas partes do planeta. Desde intelectuais cientistas até navegantes aventureiros eram 

despertados pelos mistérios das florestas densas, da exuberância dos rios, das riquezas 

naturais exóticas que são relatos que ostentavam os escritos sobre a Amazônia. 

Paes Loureiro, em sua obra “Cultura Amazônica: uma poética do imaginário”, 

descreve sobre a Amazônia a partir de uma posição privilegiada, por ser nortista e 

acompanhar a história, o nascimento da região para o mundo. 

A ocupação da Amazônia andina tornou-se rarefeita na encosta leste, cuja 

dificuldade de acesso representada por uma colossal barreira florestal, permeada 

pelos mais diversos imprevistos da natureza, além de altos índices pluviométricos, 

insetos, umidade excessiva, pragas, enfermidades, tribos indígenas agressivas e 

temidas. O temor desses imprevistos perigos garantiu que a larga faixa intermediária 

entres as Amazônias –brasileira e andina– se constituiu muito mais em área de 

barreira do que de ligação (LOUREIRO, 2015, p. 42 e 43). 

Por outro lado, muitos costumam generalizá-la como terra sem lei, sem história, 

inabitada por homem, imutável. O que predomina é uma visão preconceituosa que tende a 

obscurecer fatos construídos histórica e socialmente, obedecendo a uma hierarquia sistêmica 

impregnada de ideologias. Também Leandro Tocantins (1982, p. 45) pode fomentar nosso 

discurso ao dizer que “Essa presença do ambiente natural, através de animados descritivos, 

projetou-se além-mar, indo oferecer a reis e nobres europeus estanhas sensações do mundo 

tropical”. (Grifo nosso). 

As ideias que preponderam sobre a região possuem claro determinismo com relação ao 

homem, à natureza e a tudo que nela habita. Isso é fruto de uma visão eurocentrista em que o 

mítico impera. “Paraíso Tropical”, “O Inferno Verde”, “Ferrovia do Diabo” e “Ferrovia da 

Morte” são exemplos de dualidades que marcam posições. O que legitima as descrições, o que 

faz desse lugar um misto de paraíso e inferno na visão colonialista; as tragédias amazônicas 

passaram a ser legitimadas com as literaturas dos relatos de viagem em mitos fantásticos que 

elevam a valorização deste mundo. A relação de relatos trágicos e de atos heroicos, de 

narrativas de batalhas e vitórias apontam a floresta e os indígenas e a relação de dificuldades 

que representam ao estrangeiro, o que se tornou parte integrante do senso comum europeu. 
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A ideologia da colonização está presente em toda a literatura. Trata-se de uma 

ideologia nacionalista, presente nas obras de autores como Paes Loureiro, Benedito Nunes, 

Neide Gondin, Leandro Tocantins, dentre muitos outros que retratam a Amazônia com um 

sentimento de pertença, de brasilidade, e que denunciam a visão dos europeus sobre a floresta 

e o homem que aqui vivia, numa espécie de usurpação de um eldorado, que, em sua visão, 

estava pronto a ser explorado, desqualificando o homem que aqui vivia, impondo sua cultura 

e, sobretudo, subjugando a história do outro. Isso serviu e ainda serve de pauta para muitos 

relatos e análises, que perpassam desde o campo antropológico ao filosófico, científico e 

social. A ideologia que subjaz a tudo isso e que predomina é a do assujeitamento. 

O nosso discurso ganha maior propriedade ao amparar-se em Benedito Nunes, quando 

diz: 

Somos, como povo, dotados de uma cultura própria que tem a sua fisionomia 

distintiva, seu ethos peculiar, onde componentes de extração portuguesa se fundem 

àqueles caracteres primitivos, indígenas e negros, que os nossos modernistas foram 

os primeiros a contrastar com o arcabouço da cultura intelectual, também 

denominada superior, cultura fatalmente importada na expressão de Murilo Mendes, 

porque de origem europeia, e que presidiu, desde os tempos da colônia, a formação 

de nossos bacharéis, juristas, letrados e eruditos (NUNES, 1997, p. 536). 

Ressignificando a região e o papel do homem nesse processo histórico, entendemos 

que se trata de um processo de construção ideológica, marcada por conflitos, contradições e 

lutas dos sujeitos em busca do pensar social sobre a Amazônia. Temos que nos dar conta de 

que esse entendimento beira o fantástico, concebendo apenas o natural, desconsiderando as 

relações sociais travadas entre o “eu” e o “outro”, tendo o homem como intruso dentro de seu 

espaço, como se fosse possível entender a Amazônia sem o conhecimento do amazônida, 

como se pudéssemos entender o espaço sem as relações humanas. Amarilis Tupiassú pode nos 

credenciar ao dizer que: 

A imagem de “outro planeta” perdura e arregimenta sentidos de estranheza, 

contrariedade, alguns antigos, desbotados e ainda em voga, desde as incursões do 

europeu colonizador. Amazônia, terra do sem fim e do sem termo. Bojo de fartura e 

esquisitices. Representação do inóspito e do hostil, concluem os que a espreitam de 

fora, os que não se sentem parte de… (TUPIASSÚ, 1987, p. 299-300, sic.). 

Entender implica incluir o lugar de onde se inscreve, implica, sobretudo, entender o 

mundo simbólico do outro, num processo de simbiose. Ao entrar no espaço do outro, o “eu” 

estabelece uma distância entre o homem e as coisas; distância necessária para a constituição 

da subjetividade. O homem se vê submetido ao funcionamento de uma estrutura social, ou 

seja, submete-se ao funcionamento de uma lógica, construindo na historicidade e na memória 
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uma identidade. Como cediço, é necessário que o indivíduo se inscreva, habite o sistema e 

crie laços sociais para se sentir parte desse universo. 

A ideologia é ao mesmo tempo contraditória e necessária para o entendimento dos 

processos sociais e individuais que acaba por fazer parte da dialética do homem e conduz as 

suas práticas. Nesse viés, a ideologia percorre todas as ações humanas, não estando presente 

somente em momentos de crise, mas também serve como motivação na resolução de 

problemas. A ideologia é, sobretudo, a forma de elaboração da realidade, que serve para 

tornar a prática social uma ação consciente e regida pela operacionalidade. 

Nesse sentido, o caráter histórico da ocupação da Amazônia reflete, sobremaneira, a 

intencionalidade do europeu sobre a ocupação do espaço amazônico e isso é o funcionamento 

da ideologia de classes. Uma classe que carrega uma cultura do Velho Mundo, já construído, 

com ideias consolidadas em detrimento de um mundo por se construir. 

O povo amazônida carrega a sua ideologia de “minhoca”, espírito de campana, visto 

que esse pensamento é inerente ao ser humano. Apresentando de forma dividida em classes 

em diferentes espaços tomada num sentido amplo, o amazônida constrói uma consciência 

coletiva que em nada se assemelha à realidade exterior, à realidade do Velho Mundo. 

Lukács diz que a ideologia25 é bipolar à medida que ela está tanto na burguesia quanto 

no proletariado. A ideologia para ele é uma força que opera no âmbito da falsa ou verdadeira 

consciência. O que nos credencia linhas acima. 

Um fator a ser considerado é o de a ideologia não ter história, por ser eterna, o que lhe 

confere um caráter perene no funcionamento da sociedade, pois acomoda os sujeitos em seus 

lugares sociais. A ideologia “é indispensável, em qualquer sociedade, para que os homens 

sejam formados e equipados para reagir às exigências de suas condições de existência” 

(ALTHUSSER apud EAGLETON, 1997, p. 136). 

O fato de a sociedade amazônica ter sido formada por uma parte de estrangeiros do 

dito “Velho Mundo”, o homem que se encontrava aqui tinha um princípio ideológico 

simplista do ponto de vista com relação ao modo de vida. O “outro”, o que determinava, num 

comando. Isso não é nenhuma novidade em uma sociedade de imposição, como foi formada a 

Amazônia, nem é exclusiva dela. Se reportarmos à história de países mundo afora, veremos 

que esse é um processo quase que inerente ao colonizador. 

                                                
25

 
  Esse entendimento é expresso no texto “Dois Grandes Períodos da Concepção de Ideologia”, de autoria de 

Dirceu Cleber Conde. Working Papers em Linguística, UFSC, n. 3, 1999. 
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Pode haver sutilezas na forma de colonização de um ou outro país, visto que são 

realidades diferentes, mas a essência continua a mesma, pois a maneira de abordagem sempre 

converge para um caminho: a dominação e imposição de uma cultura com objetivos 

definidos. 

Para pensar o encontro dos europeus conquistadores com os povos das terras recém-

descobertas, faz pertinente considerar as supostas supremacias econômico-culturais, as 

melhores do mundo, partindo de critério valorativo, em que as demais, especialmente o sul 

ameríndio, são vistas como inferiores, incapazes e não-racionais. Assim, funda-se uma visão 

que insinua a inferioridade do homem Amazônico frente ao europeu, concepção que tem 

como base um determinismo biológico evolucionista, para o qual seria impossível o 

fortalecimento de uma cultura tropical Americana. 

Terry Eagleton aborda com propriedade esse encontro colonialista, o que fomenta 

nosso discurso. Assim diz o autor: 

O encontro colonialista é, desse modo, um encontro da Cultura com a cultura –de 

um poder que é universal, mas por isso mesmo incomodamente difuso e instável, 

com um estado de ser que é provinciano, mas seguro, ao menos até que a Cultura 

ponha nele as suas mãos bem tratadas. Pode-se constatar a relevância disso para o 

assim chamado multiculturalismo. A sociedade é constituída por culturas distintas e, 

em certo sentido, não é nada além disso (EAGLETON, 2011, p.71). 

Percebemos como o autor aponta a supremacia da cultura europeia em detrimento da 

“outra” ao grafá-la em iniciais maiúscula; o poder universal em detrimento do local, isso são 

fortes indícios de (des)encontros. Pois, para os que aqui viviam, caracteriza desencontros, na 

medida que encontro pressupõe vontade mútua, o que não aconteceu em se tratando do 

indígena. O que se via era uma univocidade por parte do europeu. 

Deparando com uma diversidade de cultura, a ruptura ideológica do passado, romper 

com heranças históricas e culturais, pensemos numa consciência crítica, com um grau de 

intencionalidade, de comprometimento com o espaço e, sobretudo, com o povo que habita o 

espaço. O modo de contextualizar a trajetória amazônica, num cenário sócio-político-

ideológico inclina-se para uma visão heterogênea que nos dificulta uma análise precisa, visto 

que são muitas as descrições sobre o lugar e o seu povo. Ora como paraíso, ora como inferno. 

Isso a depender da ideologia que se queria veicular, ideologia essa que melhor lhes favorecia, 

numa conjuntura de descoberta e posse. 

Vale ressaltar que o nosso conceito teórico de ideologia passa pelas concepções de 

Althusser e de Lukács, que convergem numa mesma direção: um atravessamento. 

Entendemos ser a ideologia uma teoria ampla, com vieses que vão de uma ponta à outra no 
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que se confere aos comportamentos sociais e individuais. O que nos faz crer num homem 

sempre atravessado por uma ideologia. Althusser discorre sobre como o homem é atravessado 

pela ideologia, tomando como parâmetro rituais ideológicos de reconhecimento. Vejamos: 

o reconhecimento de que somos sujeitos, que funcionamos nos rituais práticos da 

vida cotidiana mais elementar (um aperto de mão, o fato de sermos chamados por 

nosso nome, o fato de saber que você tem um nome próprio, mesmo que eu o ignore, 

que faz com que você seja reconhecido como sujeito único, etc), nos dá apenas a 

consciência de nossa prática incessante (eterna) do reconhecimento ideológico 

(ALTHUSSER, 1992, p. 95-96). 

Em outras palavras, em quaisquer culturas sempre haverá funcionamento de 

ideologias. Na Amazônia, não apenas o reconhecimento do espaço com tudo que nele habita, 

mas, sobretudo, o homem, são impregnados de ideologia bucólica. E o que foge disso vai de 

encontro à cultura amazônica, e o europeu chega rompendo com tudo isso, o que inverte, de 

certo modo, o conceito de valores, subjugando o indígena e sua cultura em detrimento de uma 

“Cultura” dita universal. 
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SEÇÃO IV: ANÁLISE DAS LETRAS DAS CANÇÕES 

 
Brasileiro, batuqueiro, marabaixo, Macapá 

sou garantido, caprichoso, boi-bumbá 

sou Rio Branco, Porto Velho, Boa Vista, 

pororoca, carimbó, marajoara, 

eu sou nortista. 

Meu coração bate Palmas no Tocantins 

De repente eu troco passos 

Já estou no Maranhão 

Dançando reggae-boi em São Luis 

A ilha do amor… 

(Edilson Moreno. Canção La Amazon.) 

1. Por uma História das canções populares 

Como modo de evidenciar as representações de uma lógica local a revelar traços 

ligados a aspectos políticos, históricos, sociais, econômicos e culturais, os discursos contidos 

em letras de canções amazônicas transportam consigo as descrições plurais de um cenário. 

Este é o nosso pressuposto. Cabe, primeiramente, pensar numa espécie qualquer de “História 

das canções populares” que abrigue como categoria estas canções amazônicas. 

Por um lado, sabemos que todas as localidades do mundo devam possuir uma parcela 

da população que se dedique à música, sendo esta capacidade humana muito relevante tanto 

para a formação da pessoa como importante para propiciar a unidade de pensamento que 

proteja a comunidade em um espaço de intimidade e conforto recíproco capaz de manter 

protegido a entidade sociocultural ali albergada. 

Derivada desta unidade, deste sentimento de paz e de proteção que a musicalidade 

confere, a realização de canções locais que atinjam a população do seu entorno sociocultural 

parece ser derivação lógica, sendo instituído um clima que propicie a presença de letras, 

destas canções, passíveis de representar desejos de irmanação com centro nas ideias de 

proteção do lugar, trazendo à luz os temas, topoi literários ou políticos, que atraiam a atenção 

e provoquem a empatia procurada pela música e pela difusão popular de canções. 

O que faz convergir ferramentas socioculturais e textos musicados com mais ênfase ao 

nosso Estudo, dentre outras causas, é saber que o processo de construção da cultura de uma 

comunidade deve procurar ser mais abrangente, não uma cultura vista sob o manto de 

costumes, apenas, mas, sobretudo, a cultura que determina a tomada de posição de um povo, 

de uma comunidade, a cultura que aponta para um processo político-ideológico-social 

idealista, unificador em termos argumentativos. E, nesse contexto, a interligação do homem 
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com a natureza e tudo que dela se extrai é visto como elemento de conflito entre o real e o 

imaginário; conflito no campo das ideias e fazer social e político, resultando de tudo isso o 

ideário em favor de avanços significativos ou, por outro lado, verificar o desfazimento, 

esvaziamento do já conquistado em detrimento de “pseudo” progresso, uma visão 

eurocentrista, porque a análise emprega parâmetros com vocação de universalidade. 

A nossa análise busca entender como as letras das canções falam (como os discursos 

produzem sentido) e quais os efeitos de sentido causados. Sabemos que todo discurso carrega 

uma ideologia; que o sujeito, ainda que inconsciente, é interpelado pela ideologia que o 

subjaz. Trata-se de um sujeito dividido pela linguagem e descentrado pela história e o 

resultado aparece no discurso como protesto, busca de liberdade, como forma de desamarras 

dogmáticas e, sobretudo, uma luta ideológica.  

Portanto, podemos perceber que nas composições musicais, em que, 

independentemente do município ou do Estado amazônico, todos cantam, as suas raízes 

ganham notável interesse, e vem dotadas de um embalo de saudosismo em mistura com o 

agora, numa espécie de polimorfia, diversificação, em que o primitivo indígena mistura à 

cultura africana, ou de muitas origens, várias formas e figuras, resultando em danças, festejos, 

religiosidade, sem se perderem as tradições anteriores. Esse segmento musicado de 

referenciação cultural faz da Amazônia um lugar de mistura elaborada com senso 

universalista, e as suas canções refletem a presença de muitas origens. 

Partimos de referências analíticas costumeiras nas referências do ensino médio e 

superior, sem maior exigência de sofisticação, principalmente porque a ênfase maior não é o 

texto literário, mas à interpretação do discurso com viés cultural. 

Por isso, destacamos a análise direta de canções populares amazônicas, trazido um 

exemplo de cada capital, cujo exemplário apresentamos a seguir. 

2. Exemplário de canções populares amazônicas 

Obtivemos uma canção de cada capital de Estado amazônico (excetuando o Maranhão, 

cuja metade oeste é considerada de transição, na região), capturando os exemplos por Internet, 

segundo a distribuição popularizada na rede, com exceção do exemplar de Belém do Pará, que 

veio da minha própria recolha no local, já utilizado o texto para uma análise de discurso com 

foco em teoria pós-colonial, e com exceção ainda do exemplar de Porto Velho, obtido na 

própria cidade, conhecido pela popularização, estando inclusive destacado, em pintura numa 

parede do “Mercado Cultural”, um espaço de difusão de música, nos fins de semana da 

capital. 
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Este exemplário que apresentamos a seguir tem, portanto, o intuito de possuir um 

caráter representativo de modo suficiente para captar informações que sejam relevantes para 

uma interpretação posterior a esta análise breve, que faremos imediatamente a seguir à sua 

apresentação. 

Procuramos colocar uma figura dos cantores, relativamente a cada grupo ou autor 

difusor da canção, para com isso termos maior materialidade do aspecto visual que 

acompanha cada popularização das letras que nos servem para compreender a cultura do 

local. 

a) Canção do Acre (CANÇÃO I): Acre (Rovenda) 

Então feche os olhos e respire o verde 

Da sua bandeira 

Sinta que ele simplesmente é 

A nação inteira 

 

As árvores pararam de cair 

E a bandeira a tremular 

Pois um seringueiro está ali 

Para revolução verde começar. 

 

O sonho e o orgulho de ser brasileiro 

Ninguém compra 

Uma semente plantada ali 

Semeia 

 

As árvores pararam de cair 

E a bandeira a tremular 

Pois um seringueiro está ali 

Para revolução verde começar. 

 

Com a natureza não se brinca 

Se aprende a respeitar 

Enquanto vocês não se entendem 

Vamos Chicomendiar 

 

Comecemos por nos situar no universo da Rovenda. O que estimula uma banda do 

Sudeste, mais especificamente de São Paulo, cantar o Norte e seu povo? Seria para buscar 

espaço? Seria para arregimentar adeptos à floresta por modismo? O certo é que cantar o Acre 

rendeu repercussão, não só pela brasilidade que a floresta representa, mas, também, por 

dialogar com o mundo na figura do seu representante maior do final do século XX, Francisco 

Alves Mendes Filho, o Chico Mendes. 
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Figura 11 - Banda Rovenda 

 

Fonte: http://tnb.art.br/rede/rovenda 

De acordo com o site tnb.art.br, que divulga os trabalhos da banda, sua trajetória de 

sucesso começa a acontecer mais especificamente em 28/12/2009, quando lançou o single 

"Acre" –primeira gravação de qualidade, produzida no estúdio Dragster. O videoclipe estreou 

na MTV Brasil, em 3 de abril de 2010, no programa LAB BR, ganhando um link na MTV UK 

e Vh1 Brasil. Isso fez com que a banda ganhasse seguidores nas redes sociais, 

aproximadamente 12.000 (Myspace, Facebook, Twitter,YouTube etc); em outubro de 2011, a 

música "Acre" entrou para uma coletânea internacional produzida na Rússia por Dmitriy da 

Petrov-Tverskoy Club. Depois dessas informações acerca da história da Rovenda, adentremos 

à análise. 

Vamos à História para entendermos o que provocou a tomada de posição de um povo 

até então silente no Norte do País. A floresta, no final da década de 1970, começou a ser vista 

com outros olhos, ganhou significado, devido à politização da luta pela terra contra 

latifundiários, surgindo, com isso, um grande número de manifestações no campo em prol da 

conservação da natureza. Na Amazônia, os conflitos sociais emergiram sob o manto da 

intervenção do Estado em favor do processo de ocupação de novas terras por grandes 

proprietários, e, em consequência, dos elevados índices de concentração fundiária, resultado 
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da aplicação de um modelo formulado por ações promovidas ainda pelo governo militar pós 

1964. 

No resto do País, uma espécie de revoada em prol da democracia, com objetivos 

diversos, emergia, mas o certo é que se estava iniciando uma era da busca por mais direitos no 

campo, no Acre, com projetos agrícolas de reforma agrária, tendo de um lado posseiros em 

busca de um pedaço de terra e, de outro, grandes empresários que, de modo ilícito apossavam 

de terras, desrespeitando, sobremaneira, os direitos sociais. 

O que podemos observar é que tais movimentos tinham um caráter clássico de 

conflitos entre camponeses e grandes proprietários, os quais, em sua grande maioria, 

tornaram-se donos por meios truculentos. 

Surgiu na Amazônia, com destaque para o Estado do Acre, um dos movimentos mais 

conhecidos do País, o dos seringueiros, o que tratou de travar um embate (discursivo, ao que 

nos interessa, aqui, primeiramente) entre posseiros e donos de terras, cada qual com os seus 

referenciais populares. O governo entra com uma política de incentivo à implantação de 

empresas agropecuárias, em oposição ao modo de vida dos seringueiros. Isso aflorou, 

pendendo para um caminho até então inédito: a luta contra o desmatamento. O representante 

dessa luta, Chico Mendes, ganha força entre o povo seringalista e repercussão internacional. 

Buscando razões de cunho político-social, analisaremos cada fragmento da canção com os 

olhos voltados para uma ideologia de dominância versus assujeitamento. A História funciona 

como pano de fundo para todo esse processo. Vamos, porém, à canção: 

Então feche os olhos e respire o verde 

Da sua bandeira 

Sinta que ele simplesmente é 

A nação inteira 

 

Há um convite expresso a experimentar sensações bucólicas próprias de um mundo 

sem interferências da modernidade, porém muito atual do ponto de vista do bem-estar do 

homem. A floresta aqui representa o melhor do Brasil justamente por ser tida como fonte 

limpa de oxigênio num mundo impregnado por invenções e descobertas envolvendo a 

tecnologia em toda a sua extensão. 

O capitalismo que envolve países tidos antigamente como “de Primeiro Mundo” leva o 

homem a desenvolver um sentimento de individualidade, na crítica, um sentimento egoístico, 

na busca por posse de bens de consumo, em que o valor do “ter” sobressai em detrimento do 

“ser”. E nessa busca incessante por riquezas não se atentaram pela preservação da fonte de 
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vida. Não se atentaram em nome do crescimento desenfreado ou, por outro viés, imbuídos do 

poder lhes conferido pela economia, contavam com a dominância desse território verde com o 

discurso de “salvamento do planeta”. O que pôs nas mãos do Brasil uma responsabilidade não 

pedida por ele e que vem lhe custando além do previsto. 

Por isso, aflora o valor de “respirar”, de aproveitar a individualidade para “fechar os 

olhos” e sentir a totalidade embutida na sensação de ser, sem as dominações do ter. A 

sequência se volta à natureza: 

As árvores pararam de cair 

E a bandeira a tremular 

Pois um seringueiro está ali 

Para revolução verde começar 

 

Podemos ver nesse fragmento uma progressão de cunho revolucionário. Essas pistas 

são percebidas já no primeiro verso em que o uso do verbo parar no presente assim o 

denuncia, de maneira clara. Isso significa dizer que, pela canção, o homem sai da letargia em 

busca do seu espaço, sem aceitar interferências externas. Assim, confere-se ao Estado um 

status elevado, pois carrega consigo o Brasil em sua essência. “E a bandeira a tremular” –

presságio de bons ventos, de orgulho; e esse sentimento aflora na figura do seringueiro, 

homem conhecedor dos benefícios da floresta e por isso mesmo estão dispostos a lutar por 

essa causa. 

Com a natureza não se brinca 

Se aprende a respeitar 

Enquanto vocês não se entendem 

Vamos Chicomendiar 

 

Alerta dado, recomendação, a grosso modo, não cumprida. O que levou a uma série 

conflitos entre o homem da floresta e a classe elitizada no Brasil. 

Aqui, temos a lei do retorno em funcionamento. Segundo o modelo do conflito 

político, ao desejo desmesurado dos grandes pela apropriação, pela dominação absoluta, está 

em oposição a um desejo não menos desmesurado e absoluto do povo de não sê-lo, de não ser 

dominado nem dominar. Ao caracterizar o desejo dos grandes como um desejo de comandar e 

o do povo como de viver em liberdade, isso deixa claro que aquilo que funda a relação 

política não se confunde nem com a regulação do desejo de poder, nem com a regulação do 
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desejo de liberdade. É, pelo contrário, a diferença definitiva dos humores que, em linguagem 

mais atual, podemos denominar “vontade”. 

A centralidade do conflito não está limitada. O uso irresponsável dos bens leva o 

Planeta a sofrer desgastes e, em consequência disso, a natureza dá respostas. Eis que surge um 

homem integrado ao ambiente da floresta, mas, ao mesmo tempo, inquieto com a situação de 

seu povo, resolve assumir o comando e tomar posição, que acreditamos ser de cunho político-

social, influenciado por uma ideologia partidária de esquerda, pois o retorno do respeito à 

natureza e ao ser, em detrimento do uso abusivo da terra para poucos, passou a ser a tônica. 

Isso foi o que se pôs em evidência, politicamente, em termos de interesse da letra da canção. 

b) Canção do Amapá (CANÇÃO II): Sentinela Nortente (Osmar Júnior) 

 

O sol brilha forte no horizonte 

No fim do Brasil… 

E clareia nossa condição 

Nossa miscigenação 

Nossos totens foram derrubados 

Os restos de fé 

Nossos brilhos em outras coroas 

De marajás longe daqui 

Meus olhos negros índios se perdem 

Encontram os limites do seu coração 

Seus olhos verdes só me desprezam 

Mas sinto os olhares de outras nações 

Por quê? 

Porque somos apenas planícies no fim do 

Brasil… 

Mas clipeus ardentes observam 

Cruzam nosso céu azul 

Nossa terra rica ainda fica 

Na Ilha de Abril 

 

Que nos vendam como de costume 

Nos arranquem o Brasil 

 

CADÊ A TRIBO 

A taba 

A tanga 

A tamba-tajá 

Olhos nos campos Kourou 

Currutelas do Pará 

Suriname me manda muamba 

Que eu te mando manga 

São José, São Jorge 

Vêem tanta coisa atravessar 
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Até minha namorada Maria Huana 

Com toda milonga 

Me disse adeus, 

Por quê? 

 

A Amazônia não cabe na lógica local, dada a lógica dos sistemas gerais, na 

singularidade das suas nativas crianças, indígenas, caboclos, que habitam uma estrutura 

perceptiva que entrelaça o seu ambiental ao universal que se impõe. Do mínimo nasce o 

máximo. Na mais minúscula folha há uma versão do universo amazônico, a forma e o 

conteúdo ensaísticos subtraem peso à pretensão de culturalidade própria, de sociabilidade 

específica, de pertencimento a um espaço diferente no mundo igualizador. Neste aqui se 

encontra o compositor Osmar Júnior, com a canção “Sentinela Nortente”, difundida na voz de 

Amadeu Cavalcante, cujo texto pende mais para a indagação filosófica, sempre inconclusa e 

em processo de vir a ser do que para a posse da verdade. 

Figura 12 – O intérprete Amadeu Cavalcante 

  

Fonte: https://www.facebook.com/amadeucavalcante/ 

De acordo com site Amapá Digital, Osmar Junior começa sua atuação como 

compositor na década de 1980, tendo participação de festivais universitários de música. No 

ano de 1989, foi produtor do Long Play (LP) "Sentinela Nortente", do cantor amapaense 

Amadeu Cavalcante. 
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Imagem 13 - Osmar Junior, o compositor de Sentinela Nortente 

 

Fonte: Seles Nafes 

Um singular que remete ao universal. A Amazônia, mesmo que fragmentada pelo 

olhar curto da epistemologia operatória, sempre excederá o conceito que pensa reificá-la nas 

malhas de um sistema. 

A proposta do autor da canção “Sentinela Nortente” é pensar a Amazônia, 

especialmente o Estado do Amapá, como Sociedade e Cultura, como abrigo às indagações 

filosóficas, culturais e de pertencimento. 

Se nos ativermos ao discurso, veremos que há sinais claros de interdiscursividades que 

nos induzem a críticas sociais, que falam mais do que o expresso. Há uma indignação 

significando, o que confere ao texto ares de revolta com os acontecimentos. Ao nos 

debruçarmos no fragmento a seguir podemos dizer que: 

 

“O sol brilha forte no horizonte. No fim do Brasil. 

E clarei nossa condição. Nossa miscigenação. 

Nossos totens foram derrubados. 

Os restos de fé. Nossos brilhos em outras coroas. 

De marajás longe daqui” 
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Como estratégia conceitual para pensar a Amazônia, o Amapá, demarcado por 

intervenções, barbáries epistêmicas, podemos compreender um discurso atravessado de 

assujeitamento, uma dicotomia que se estabelece entre o colonizador e o colonizado. 

A ideologia que movia o povo até então, uma posição ideológica de assujeitamento, de 

resignação, toma ares de indignação; o indivíduo começa a sair do processo de letargia e 

adentrar no que poderíamos chamar de “justiça do justo”. 

As contribuições de Althusser no campo da ideologia, filosofia, ciências, história são 

muito relevantes, mas o seu discurso ideológico é o que mais nos atrai para a nossa análise. 

Para Althusser (1958, p. 81), ideologia é “um sistema de ideias, de representações que 

domina o espírito de um homem ou de um grupo social”. Percebemos em nossa análise uma 

insatisfação que até então era contida, a ponto de criticar a produção capitalista. Vemos a 

ideologia tomar forma a partir de uma especificidade: a luta de classes. Nessa particularidade, 

o ideológico tende a estabelecer a relação do homem com as suas verdadeiras condições 

materiais de existência. 

Nossa análise não se pauta na aplicação fria de conceitos pré-estabelecidos sobre 

um corpus denotativo, mas, nas palavras de Brait (2001, p. 31), por “uma atitude dialógica 

que permite que os conceitos sejam extraídos do corpus”. A Amazônia apresenta como um 

espaço de noções de significância - recursos naturais - e humano – que nos permitem trabalhar 

a dialógica social e cultural de modo a conferir legitimidade a um espaço exuberante que 

comunga o imaginário e o real, numa proporção multifacetada entre o que é raiz e o moderno. 

Vejamos que no fragmento “Nossos brilhos em outras coroas. De marajás longe 

daqui” tem flechas que apontam para uma historicidade político-social. A despeito das 

disputas semânticas - porque por mais impositivo que se faça, a significação não pode 

suprimir sua gênese social, nem se sustentar no monopólio da lógica -, a metáfora que enreda 

este texto mostra um espaço amazônico rico, plural, mas, ao mesmo tempo, não bem 

aproveitado por sua gente. As pistas discursivas nos levam a enxergar um Estado com grandes 

riquezas minerais, em especial manganês, em exploração econômica, ambiental e extrativista 

desordenada. 

Fatores que incomodam os amapaenses passam, teoricamente, dentre outros, em 

entrada de povos, não com o objetivo de firmar raízes, de pertencer ao lugar, de fazer crescer 

e investir, mas em enriquecer e fazer o caminho de volta. Isso aparece com clareza no 

enunciado acima e provoca sentidos. Vemos aqui que a arte vem como elemento de 

manifesto. O indivíduo sai do seu lugar comum, de sua zona de conforto, e se põe na posição 

de sujeito de seu lugar. O sentimento de ufanismo aflora no discurso. 
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Meus olhos negros índios se perdem 

Encontram os limites do seu coração 

Seus olhos verdes só me desprezam 

Mas sinto os olhares de outras nações 

Por quê? 

Porque somos apenas planícies no fim do 

Brasil...” 

 

Voltemos nossa atenção para o contexto musical acima. O não-dito, mas já-dito é que 

comanda toda a polissemia discursiva. Aqui, está a se falar do processo de colonização 

amazônida. 

O homem que para aqui veio, veio com um olhar de desbravador, de colonizador, com 

a intenção clara de destrinchar o ambiente, e encontrou um mundo incapaz de dominar, a 

priori. Essa imposição eurocentrista de domínio é presente no texto, ainda que velada. 

A colonização amazônica se deu de várias maneiras, mas podemos destacar a visão 

europeia com relação ao povo indígena que aqui vivia. Os relatos de viagem produzidos por 

exploradores dão conta de uma Amazônia esdrúxula, com dificuldades de transpor a mata 

inexplorada, virgem, com um clima extremamente quente, bem como o encontro com o povo 

indígena, resistente às ordens e de difícil convívio com o europeu. 

A construção da imagem do indígena se dá como um selvagem, com identidade e 

sentimento de mais um que pertence à natureza, como mais um elemento próprio do 

ambiente, a ponto de se questionar se “possuíam alma”. Quem corrobora muito bem essa 

nossa análise, nesse viés, é Benedito Nunes26, filósofo nortista, que tem a Amazônia como seu 

berço. Vejamos: 

O segundo Outro da nossa cultura é o primitivo (o índio, o selvagem), que chegou a 

gerar uma questão teológica, dirigida sob forma de consulta ao papa: os índios têm 

alma? Na mesma época, na sociedade brasileira, começava a aparecer o negro como 

instrumento de trabalho. Os índios fugiam ao trabalho, mas adotavam a religião dos 

senhores que lhes era incutida por meio da catequese que entretanto também teve 

seus paradoxos (NUNES, 2007, p. 286, Grifo nosso). 

                                                
26

 
  Jucimara Tarricone, na sua tese de doutorado intitulada “Hermenêutica e crítica: o pensamento e a obra de 

Benedito” Nunes (2007), diz que “Benedito é um nome de referência quando se discute crítica literária 

brasileira, em especial, quando se comenta a relação entre a literatura e a filosofia. Inúmeras exposições há 

cerca desse tema e numerosas são as entrevistas, colóquios, congressos que versam sobre esse ponto de sua 

obra. Entretanto, sua vasta bibliografia revela uma que se abre a outros aspectos, cujas faces de interesses 

abrangem interrogações da Cultura, da História, da Natureza. São ensaios que comtemplam interpretações a 

respeito de música, do teatro, da religião, do domínio tecnológico, do niilismo dos valores etc. 
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Com uma lógica pautada na civilização de um mundo já construído diante de um 

mundo novo, ainda por construir, no campo político e econômico, com tudo a ser explorado, 

desde a flora, muito diversificada, até a fauna, viram-se num eldorado e com autoridade, não 

pelo conhecimento do outro, mas pelo avanço de tecnologias, de domínio sobre o povo 

amazônico. 

Há uma questão de choque de identidade em funcionamento, alimentado pelo europeu, 

e isso é sentido pelo amazônida à medida que diz: “Seus olhos verdes só me 

desprezam”. Notamos um campo de funcionamento sustentado pelo jogo linguístico, uma 

espécie de heterogeneidade linguística que nos encaminha para uma superioridade em 

detrimento do nativo. Alfredo Bosi (2003, p. 25) diz que “a formação colonial no Brasil 

vinculou-se: economicamente, aos interesses dos mercadores de escravos, de açúcar, de ouro: 

politicamente, ao absolutismo reino e ao mandorismo rural, que engendrou um estilo de 

convivência patriarcal e estamental entre os poderosos, escravista ou dependente entre os 

subalternos”. 

Essa relação tensa há muito perpetua no Brasil, conforme nos aponta Bossi, linhas 

acima, e isso não foge à Amazônia. A autoconsciência do indivíduo amapaense é mostrada na 

arte musical, como um artefato de levar ao maior número de pessoas possível seu grito de 

liberdade e insatisfação. 

 

Mas sinto os olhares de outras nações 

Por quê? 

 

Nesse recorte, fica claro que o amazônida está alerta quanto à invasão estrangeira e 

questiona o porquê de tanto interesse por esse espaço territorial, apesar de estar ciente dos 

interesses estrangeiros acerca da floresta e suas riquezas. Como podemos afirmar essa certeza 

vinda do amazônida? Nos fios dessa teia, podemos puxar o processo de colonização e suas 

nuances, partindo do pressuposto de que o Estado faz fronteira com Guiana Francesa e 

Suriname, países economicamente inferiores, o que nos faz inferir o interesse pela imigração 

ao Brasil, especificamente com entrada desses vizinhos pelo Amapá, por ser para eles de fácil 

acesso, bem como a chegada dos americanos, com a implantação de mineradora com o intuito 

de exploração de minério na região, conforme já dito no discurso. 

Para Bosi (1992, p. 13), uma das formas de entender o processo de colonização é a 

retomada da terra e do homem, o que ele chama de “processo civilizatório”. A colônia é, na 

essência, o lugar em que surgi a solução para os problemas externos a ela, daí entendermos a 
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ordem, segundo a qual se materializa no discurso sentidos que produzem a relação 

colonizador-colonizado, em que a prática de dominação sempre compete ao primeiro, pelo 

fato de estar diante daquilo que se quer apoderar. 

O homem amazônico toma consciência da realidade que se instalou e usa de uma 

dialógica social para denunciar. Sendo a canção uma estratégia de atingir um grande número 

de indivíduo, põe todo seu ponto de vista no discurso. É a ideologia em funcionamento. Nesse 

viés, temos a corroboração de Gresle (1994, p. 64), ao dizer que o colonialismo é ato de 

conquista ideológica. 

Esse reforço é bem-vindo, o que ganha significado diante da influência do meio sobre 

o homem ou do meio como elemento primordial. A ideologia da colonização está presente, 

sintetizando a dominância de grupos de classes. Orlandi (1991, p. 5-7) aponta para a 

ideologia, dizendo que “tem outras formas materiais de constituição que não apenas as 

apontadas nas formas institucionais de nossa sociedade; outros grupos, com suas diferenças 

históricas e culturais, têm seus modos, suas formas materiais de constituição”. 

 

Porque somos apenas planícies no fim do 

Brasil... 

Mas clipeus ardentes observam 

Cruzam nosso céu azul 

Nossa terra rica ainda fica 

Na Ilha de Abril 

 

O sujeito, no afã de proteger seu lugar, suas raízes, leva o estranho à terra, o outro-

imigrante para um caminho de desinteresse. O advérbio “apenas” legitima o discurso, o que 

nos induz a pensar num povo que não quer divulgar sua terra para que esta não seja povoada 

por quem não a pertence. O sentimento de pertença leva o sujeito a dificultar a entrada do 

outro, ou, dizendo de outro modo, o discurso nos dá pistas de que há outros lugares a entrar 

que não seja o Amapá, pois este fica no “fim” do Brasil. Mais uma vez o advérbio ganha um 

significado além do dito. A escolha do advérbio que denota lugar leva o analista a trilhar esse 

caminho. O advérbio diz muito e essa escolha não foi aleatória. No discurso, cada enunciado 

tem um valor para além do expresso. Vejamos o enunciado “clipeus”27, bem empregado no 

discurso, com a função de denunciar as possíveis espionagens à Amazônia, as quais deixam o 

                                                
27  De acordo com o Dicionários Priberam da Língua Portuguesa o a palavra clípeo ou clipeus refere-se a escudo 

metálico redondo que era utilizado pelos soldados romanos, o termo está relacionado à defesa, disco do sol, 

meteoro redondo. 
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povo do Norte com a sensação de invasão forçada, de perda de controle de sua terra, de sua 

gente, de suas riquezas. 

  

“Nossa terra rica ainda fica 

Na Ilha de Abril” 

 

Discursividade para além do dito. O autor do texto, mais uma vez, reforça sua posição 

de proteção contra a imigração em sua terra, ao fazer a afirmativa de “começo”, usando do 

advérbio de tempo “ainda”. O começo aqui pressupõe dificuldades, atropelos que o 

imigrante, vindo da dita “civilização” encontraria em se adaptar. As pistas nos levam a pensar 

num começo, numa descoberta, uma espécie de analogia ao descobrimento do Brasil ao situar 

a terra na “Ilha de Abril”, mês do descobrimento do Brasil pelos portugueses. Lembrando que 

essa descoberta foi, de certa forma, traumática para os que aqui viviam e a quem esta terra 

pertencia de fato, o que não nos cabe discorrer neste trabalho, por não ser este o objeto de 

análise, mas vale lembrar que o discurso é resultado da história e o sujeito é sempre 

interpelado pela ideologia. 

 

“Que nos vendam como de costume 

Nos arranquem o Brasil 

CADÊ A TRIBO 

A taba 

A tanga 

A tamba-tajá” 

 

Há uma flagrante denúncia de usurpação da cultura indígena, um desrespeito à cultura 

local, impondo ao indivíduo que aqui vivia uma cultura além-mar, que só reconhece a cultura 

dos povos “brancos”, a chamada “cultura branca”. 

Essa visão colonialista de perdas e barbáries é bem explorada em Edward Said (2010) 

na obra Orientalismo, em que o autor questiona a visão eurocentrista, num discurso 

etnocêntrico em que se desconsidera qualquer cultura que não seja a chamada “cultura 

branca”, cultura ocidental. O autor é contundente ao dizer que há relatos fantasiosos, que 

ofuscam a realidade, os denominados charlatões mistificadores. Para Said, tomar como 

verdade uma cultura apenas por uma versão é cair no ostracismo. A visão concebida de que o 

índio era aculturado e a imposição eurocentrista de uma cultura foram as prováveis causas do 

desaparecimento questionado no discurso em análise. 
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Vejamos que o enunciado “CADÊ A TRIBO”, grafado em letras garrafais, aponta para 

o grito e para uma exigência de resposta. O que nos mostra uma tomada de posse das terras e 

das gentes, consequentemente, da cultura do amazônida. 

O que se pretende é o resgate de seu povo, o orgulho de pertencer ao Norte, de fazer 

parte dessa cultura de mitos, lendas, riquezas, sem muitas intervenções do dito “mundo 

civilizado”, que para eles quase nada tem de civilidade, à medida que não respeitam as 

diferenças. 

“Olhos nos campos Kourou 

Currutelas do Pará 

Suriname me manda muamba 

Que eu te mando manga 

São José, São Jorge 

Vêem tanta coisa atravessar 

Até minha namorada Maria Huana 

Com toda milonga 

Me disse adeus, 

Por quê?” 

 

O discurso evoca o intercâmbio, numa clara posição de não se deixar explorar apenas, 

mas de usufruir do outro mundo que ora se apresenta a ele. Ao mesmo tempo que pede 

proteção para suas fronteiras, sente-se preterido pela figura do estrangeiro. Percebemos um 

tom de estrangeirismo falando.  

Fazendo uma leitura sociopolítica cultural da Região Norte e correlacionando o texto à 

época de sua composição, percebemos que tudo ganha um significado para além do texto. 

Esse questionamento acerca do abandono tem a ver com a diferença de cultura e 

valores, os quais perpassam o homem, pela falta de capacidade de exercitar a autoconsciência 

no que se refere aos seus modos de vida. O que aconteceu ao outro não foi, necessariamente, a 

preterição por um em detrimento de outro, mas o encantamento. Isso é referendado por Terry 

Eagleton. 

 

A imaginação é a faculdade pela qual alguém pode empatizar com 

outros –pela qual, por exemplo, pode-se andar às apalpadelas dentro 

do território desconhecido de uma outra cultura, uma vez que essa 

faculdade é de alcance universal (EAGLETON, 2005, p. 70). 

 

Portanto, não há resposta precisa para o questionamento do autor, visto que a empatia 

pode-se dar em variantes. O que faz do homem um ser propício a conquistar e a ser 

conquistado dentro de um universo de possibilidades. 
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c) Canção do Amazonas (CANÇÃO III): Canta Caboclo (Natanael Lavareda e Celdo Braga) 

 

As raízes desse canto 

falam sobre nós, falam sobre ti 

e dessa força tão estranha 

tentando nos destruir. 

Ai que dor! Ai que dor!... 

 

Canta caboclo, canta 

canta filho da mãe 

mãe natureza 

com a palha na cabeça 

e o couro sob os pés 

 

Cada dia que se passa 

há tristeza em meu olhar 

nossa mãe está chorando 

vendo o filho se acabar. 

Mãe natureza, não chore não 

nós não vamos permitir 

que o fogo desta ambição 

possa o verde destruir 

Ai que dor! Ai que dor! 

 

E no cantar dos pássaros 

ainda vemos solução 

pois nas asas desse canto 

o caboclo é pé no chão 

E se a água está toldada 

caboclo não bebe não. 

sai no fio da correnteza 

no banzeiro da certeza 

de voltar pro seu sertão 

Ai que dor! Ai que dor! 

 

Tomar contato com um texto não implica empatia. Contudo, o gênero de discurso e a 

temática local favorecem a que o texto estabeleça uma especial relação de empatia, porque 

estabelece-se primeiramente um diálogo com o seu público, permitindo aderir ao seu 

universo, buscando elementos que de filiação a outros mundos similares, a outros dizeres 

parcelares, todos conduzindo o leitor / ouvinte a relacionar o texto de agora a fatores 

históricos, culturais, sociais, ideológicos, os quais explicam as escolhas e as adesões. 
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Imagem 14 – Celdo Braga 

 

Fonte: https://www.facebook.com/celdo.braga.7 

Na canção “Canta Caboclo”, criada em 1990 pelo grupo “Raízes Caboclas”, os autores 

Natanael Lavareda e Celdo Braga usam do recurso de retórica para estabelecer com a natureza 

amazônica uma relação de simbiose. As flechas apontam para uma ambição desmedida por 

parte do homem, em busca de um “progressismo”28, o qual apresenta duas faces. O 

desmatamento da floresta vem causando muitos prejuízos ao planeta. Isso vem sendo 

referendado pela ciência. Não se trata de um fato novo. Desde o início da colonização, o 

homem tem extraído seus recursos na busca por especiarias, por riquezas. Com o aumento da 

população e a construção de rodovias, as florestas foram as que mais sofreram. Sem um 

                                                
28  MOREIRA, Melissa Velanga. O contra discurso ao desenvolvimento e progresso na Amazônia em 

Galvez Imperador do Acre, de Márcio Souza. Melissa Velanga Moreira, 2015. Orientador: Dr. Miguel 

Nenevé Dissertação (Mestrado em Letras) - Universidade Federal de Rondônia, Núcleo de Ciências Humanas. 
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planejamento adequado, os colonizadores, tidos como representantes da cultura eurocentrista, 

os quais se intitulavam donos, por desconhecimento do funcionamento do bioma, não usavam 

os recursos de uma forma correta. Enquanto o índio usava a floresta, numa ação consciente, 

com desmatamento em áreas necessárias a sua subsistência, sem degradar o solo, os que aqui 

chegaram usavam o solo para o cultivo de agricultura e implantação de fábricas clandestinas, 

o que causou a derrubada ilegal de madeira, assoreamento de rios, poluição de igarapés, 

incêndios, dentre outros. Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE.gov), 

houve um aumento de cerca de 50% ao ano no quantitativo de incêndios, por área afetada. 

Figura 15 - Raízes Caboclas 

 

Fonte: https://www.facebook.com/raizescaboclas 

Com relação à extinção da fauna amazônica, o Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) apurou que 218 espécies de animais estão em processo de extinção. Isso 

acontece não somente pela captura desenfreada de animais, mas, sobretudo, pela destruição de 

seu habitat natural – a floresta. 

Na canção, o recurso usado para construção do texto é a antropomorfização. A 

conceituação desse fenômeno está relacionada à atribuição de qualidades, sentimentos, 

sensações, atitudes, que são intrinsicamente ligados a pessoa. Para uma melhor clareza sobre 

o entendimento do termo, tomemos como exemplo a base etimológica da palavra que está 

associada ao substantivo feminino antropologia, que significa o estudo do homem e do verbo 
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morfizar que vem do grego morfé, com equivalência de forma. Desse 

modo, antropomorfizar é então atribuir qualidade inerentemente humana, numa concepção 

abstrata, as nossas características e hábitos antropológicos, nossos costumes. Na literatura, o 

uso dessa retórica faz-se necessária. Graciliano Ramos, em sua famosa obra “Vidas Secas”, 

atribui à cadela Baleia condição de ente da família; a cadela sofre, pensa e age como se 

humano fosse. Isso é exemplo claro de que o uso do fenômeno de antropomorfização é um 

recurso estilístico que intensifica o sentido, dando ao leitor a sensação de proximidade. 

A escolha gramatical, na canção, muitas vezes vai além da descrição simples, mas 

prima pela função poética, pelo emprego de simbologias. Verbos, os quais têm função de 

ação, recebem o papel de agir no mundo de seres inanimados. Na linguagem, elementos são 

dispostos a favor do autor na construção de seu texto. A destruição da natureza é denunciada 

numa retórica como elemento de aproximação do homem caboclo e dá suporte aos 

argumentos. Isso é o reflexo de uma mudança cultural, típica da modernidade. 

A necessidade de recorrer aos contextos pode parecer um princípio de método 

evidente para merecer a nossa insistência, no entanto, quando se reduz o sentido às 

modalidades do emprego, torna-se imperativo assegurarmos de que os empregos permitem 

não somente aproximar sentidos que parecem diferentes, mas justificar a sua diferença. 

Numa reconstrução de um processo político-social entram também fatores que 

provocam o nascimento de uma nova consciência acerca da floresta, não como elemento 

estético, mas como uma condição de vida, de ambos os lados. Na obra “Semântica e discurso: 

uma crítica à afirmação do óbvio”, Pêcheux afirma que o sentido de uma palavra, de uma 

expressão, de uma proposição não existe ‘em si mesmo’, colado ao significante, mas, ao 

contrário, é determinado pelas posições ideológicas que estão em jogo nos processos social e 

histórico no qual as palavras, expressões e proposições são reproduzidas. Para Pêcheux a 

ideologia é a matriz do sentido: 

[…] as palavras, expressões, proposições... mudam de sentido segundo as posições 

sustentadas por aqueles que as empregam, o quer dizer que elas adquirem seu 

sentido em referência a essas posições, isto é, em relação às formações ideológicas 

(PÊCHEUX, 1995, p. 160). 

Pensando no funcionamento da ideologia, o autor da canção “Canta Caboclo” fala de 

um lugar social bem marcado; a posição que o homem ocupa, na floresta, é de integração ao 

ambiente, o qual está sendo explorado indevidamente, causando-lhe a morte. 

Podemos perceber isso já na primeira estrofe. 

As raízes desse canto 

falam sobre nós, falam sobre ti 
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e dessa força tão estranha 

tentando nos destruir 

 

O “nós” e o “ti” têm a função de aproximação, de colocá-los em igualdade de 

condições. A destruição da floresta, do bioma, é a própria destruição do homem, visto estar 

esse integrado ao meio. Emerge daí uma preocupação não só com o meio ambiente, mas, 

principalmente, uma preocupação consigo mesmo, com a preservação de sua vida em 

primeiro. Essa tentativa de luta contra a própria destruição vem sempre em primeiro plano. 

Vejamos que o uso do pronome pessoal em que o homem é incluso vem sempre em primeiro 

plano “nós, nos”. Só num segundo momento vem o “ti”. 

 

Ai que dor! Ai que dor! 

 

A antropomorfização do sentimento dor intensifica e alcança não só o homem, mas a 

natureza. O refrão aponta para um pedido de socorro. Isso envolve, numa dimensão mais 

aprofundada, a questão social. 

Canta caboclo, canta 

canta filho da mãe 

mãe natureza 

com a palha na cabeça 

e o couro sob os pés 

Cada dia que se passa 

há tristeza em meu olhar 

nossa mãe está chorando 

vendo o filho se acabar 

 

Os critérios de valoração social, associados à adoção ambientalista, faz parte de um 

cenário mundial em que é conferida uma importância tanto científica quanto simbólica à 

Amazônia. O fato de ser a maior floresta tropical remanescente no planeta preenche o 

imaginário de toda a comunidade ligada à ecologia do mundo, ao lado de outras questões 

globais como a perda da diversidade biológica, o efeito estufa e o buraco da camada de 

ozônio. A construção do paradigma ambientalista é resultado de uma longa reflexão sobre as 

raízes éticas e ideológicas da crise ambiental que põe em cheque diretamente o modelo de 

desenvolvimento capitalista, questiona o lugar da espécie humana na natureza e sua 

responsabilidade pelo futuro da biosfera. 

 

Mãe natureza, não chore não 

nós não vamos permitir 

que o fogo desta ambição 
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possa o verde destruir 

 

Aqui há um reforço com relação à luta por uma natureza sem interferências 

irresponsáveis por parte de uma sociedade, em especial, de empresários, madeireiros, 

seringalistas, que, em geral, exploram a natureza sem uma consciência ambiental, infringindo 

os princípios da precaução e prevenção, inscritos, de forma implícita, no artigo 225 da 

Constituição Federal. 

 

E no cantar dos pássaros 

ainda vemos solução 

pois nas asas desse canto 

o caboclo é pé no chão 

E se a água está toldada 

caboclo não bebe não. 

sai no fio da correnteza 

no banzeiro da certeza 

de voltar pro seu sertão 

 

A Amazônia corresponde ao maior bioma do Brasil e contém a maior a bacia 

hidrográfica do mundo – Bacia Amazônica constituída também pelo maior rio do mundo em 

volume de água e extensão – Rio Amazonas. 

Paes Loureiro, escritor e poeta, nortista de nascimento, aponta para a importância do 

rio para a riqueza da região. 

 

[…] por detrás do olhar do rio, há um mundo de signos, seres, mistérios, […] O rio 

torna-se, portanto, como uma coisa viva da qual tudo pode vir, como de tudo que é 

vivo, de tudo o que tem vida (2015, p. 203). 

 

Corroborando e dando ainda mais destaque ao papel que o rio representa nesse 

contexto, podemos ainda lembrar o que Loureiro (2015, p. 137) diz a respeito desse elemento 

no universo amazônico: 

Os rios da Amazônia constituem uma realidade labiríntica e assumem uma 

importância fisiográfica e humana excepcionais. O rio é o fator dominante nessa 

estrutura fisiográfica e humana, conferindo um ethos e um ritmo à vida regional. 

Dele dependem a vida e a morte, a fertilidade e a carência, a formação e a destruição 

da terras, a inundação e a seca, a circulação humana e de bens simbólicos, a política 

e a economia, o comércio e a sociabilidade. O rio está em tudo. 

Além disso, abriga a maior floresta tropical do mundo, a Floresta Amazônica, 

chamada erroneamente como "Pulmão do Mundo", sendo considerada a maior reserva de 

madeira tropical do mundo. 



90 

 

 

A fauna da floresta amazônica é composta por animais de pequeno e médio portes. A 

vida nesse ecossistema pode ser interferida por qualquer alteração, quer seja natural, quer seja 

humana. Esta é a relação entre seres vivos e não vivos e entre o homem que vem causando 

problemas neste grande bioma. De tal forma que a Amazônia ganha o título fonte de riqueza 

natural que abriga a maior biodiversidade do mundo, com inúmeras espécies de animais e 

plantas. Entretanto, vários estudos apontam para a degradação desse bioma que cada vez mais 

sofre com a ação humana, com as queimadas, desmatamento, tráfico de animais e plantas, 

assentamentos humanos, caça e pesca ilegais, dentre outros. 

Isso desperta no autor da canção a vontade de denunciar todas essas mazelas de um 

modo eufemista e antropomorfizado, visando com isso um maior alcance e uma crítica social, 

provocando uma reflexão acerca dessa problemática. Pois entende que quanto mais a 

sociedade tomar conhecimento do que acontece na Amazônia e com seu povo, em especial o 

caboclo, ribeirinho, mas ele, o caboclo, ganha adeptos na luta por seu espaço. 

 

E se a água está toldada 

caboclo não bebe não 

 

Ainda há uma denúncia sobre a poluição das águas com extração ilegal de ouro, de 

minérios, o que provoca a mortandade de espécie da fauna e flora aquáticas, bem como 

provoca inúmeras doenças no homem que precisa dessa água para seu consumo. Por isso, a 

razão do alerta para o não-consumo pelo homem da floresta. O que denuncia a intervenção em 

toda a sua extensão. 

d) Canção do Pará (CANÇÃO IV): Belém Pará Brasil (Mosaico de Ravena) 

 

(Parte declamada) Região Norte, ferida e aberta pelo progresso, sugada pelos sulistas e 

amputada pela consciência nacional. 

 

Vão destruir o Ver-o-Peso 

Pra construir um Shopping Center 

Vão derrubar o Palacete Pinho 

Pra fazer um Condomínio 

Coitada da Cidade Velha, 

que foi vendida pra Hollywood, 

pra se usada como albergue 

no novo filme do Spielberg 

 

Quem quiser venha ver 

Mas só um de cada vez 
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Não queremos nossos jacarés tropeçando em vocês 

 

A culpa é da mentalidade 

Criada sobre a região 

Por que é que tanta gente teme? 

Norte não é com M 

Nossos índios não comem ninguém 

Agora é só Hambúrguer 

Por que ninguém nos leva a sério? 

Só o nosso minério 

 

Quem quiser venha ver 

Mas só um de cada vez 

Não queremos nossos jacarés tropeçando em vocês 

 

Aqui a gente toma guaraná 

Quando não tem Coca-Cola 

Chega das coisas da terra 

Que o que é bom vem lá de fora 

Transformados até a alma 

sem cultura e opinião 

O nortista só queria fazer 

parte da Nação 

 

Ah! chega de malfeituras 

Ah! chega de tristes rimas 

Devolvam a nossa cultura! 

Queremos o Norte lá em cima! 

Por quê? Onde já se viu? 

Isso é Belém! 

Isso é Pará! 

Isso é Brasil! 

 

Ao pesquisar a trajetória da banda, podemos perceber que ela imprime sua marca na 

flexibilidade das experimentações do estilo e na multiplicidade de temas abordados ao longo 

de sua carreira. A letra analisada faz parte do primeiro trabalho da banda, intitulado de “Cave 

Canem”, com 2.500 unidades produzidas. 

De acordo com site DOL (Diário Online) a Mosaico de Ravena fez umas 300 

apresentações em mais de 30 municípios do Pará e em outros estados do Norte, Nordeste e 

Centro-Oeste do país. Em 1996, a banda parou suas atividades - mas voltou no ano de 2005 

para celebrar 20 anos da música considerada carro-chefe, a “Belém-Pará-Brasil” - para 

comemorar a inauguração do espaço cultural Memorial dos Povos, instalado na capital 

paraense. 
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O que tornou mais excêntrico o processo criativo da letra deveu-se ao fato de o autor, 

Edmar da Rocha Jr, ter se integrado à identidade cultural amazônica. Ele, natural de Brasília-

DF, mudou-se bem cedo, aos 13 anos de idade, para Belém, a fim de morar com família 

materna. Ainda segundo matéria jornalística publicada no site DOL, Edmar realizou o que 

todo jovem, fã do rock brasileiro, gostaria: participar do Rock in Rio em 1985. Apesar de ter 

gostado da oportunidade de ver de perto alguns de seus ídolos, ele teve uma experiência 

desagradável na viagem. 

Figura 17 - Edmar Rocha, vocalista da banda Mosaico de Ravena 

 

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=8r_2NX6aB0k 

Na matéria do site DOL (Diário Online) ele deu o seguinte depoimento: 

Lá, eu pude perceber certo preconceito com o pessoal do Norte. Era uma 

coisa que eu desconhecia. Na época que fiz minha viagem pro Rio, já estava 

integrado à cultura papa-chibé, até sotaque eu tinha. E ouvi muita tiração de 

sarro: ‘Veio da floresta’, ‘Seu índio’. Esse foi o contexto em que ‘Belém -

Pará-Brasil’ foi composta (Site DOL,  Domingo, 13/01/2013). 

Os aspectos a serem levados em consideração para esta análise têm a ver com a 

referência à territorialização. Ao fazer menção ao lugar, ficam explícitos os elementos cidade, 

estado e país. O texto da canção começa com uma parte que é declamada e, neste início, já se 

pode constatar ação do processo de colonização da Amazônia desordenado, remetendo, assim, 

à ideia da ocupação do território e exploração econômica dessa vasta região com uma 

finalidade gananciosa, processo este que foi se intensificando e desencadeou e ainda 
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desencadeia uma série de problemas ambientais, que, muitas vezes, têm impactado a 

biodiversidade e a cultura de comunidades tradicionais da Amazônia. Podemos perceber no 

trecho: 

(Parte declamada) “Região Norte, ferida e aberta pelo progresso, 

sugada pelos sulistas e amputada pela consciência nacional”. 

 

Vão destruir o Ver-o-Peso 

Pra construir um Shopping Center 

Vão derrubar o Palacete Pinho 

Pra fazer um Condomínio 

Coitada da Cidade Velha, 

que foi vendida pra Hollywood, 

pra se usada como albergue 

no novo filme do Spielberg 

 

Ao nos debruçarmos sobre o texto, percebemos um povo se apresentando ao mundo de 

modo a conferir-lhe personalidade. A preocupação se instala em torno dos espaços sociais 

históricos e sua preservação. 

Nesse sentido, é importante entender que os elementos que fazem parte do processo 

sociocultural e histórico são esteticamente importantes na leitura da realidade social e, de fato, 

isso é muito bem apresentado por Loureiro (2015, p. 100-101) ao explicar que: 

O estético, no entanto, aparece em todas as teorias como uma realidade geradora, a 

seu modo, de uma relação peculiar que se processa nos indivíduos enquanto seres 

sociais. Dessa maneira, só será possível ao estético adquirir sentido, no âmbito da 

relação entre os homens, com base na cultura, porque o valor estético resulta de uma 

relação do sensível que impregna a forma de contato do homem do com homem com 

a realidade, no conjunto de sua existência como ser social. Consequentemente, a 

função estética ocupa espaço privilegiado não apenas na vida individual, como na de 

toda comunidade, e sua abrangência será maior do que ada arte propriamente dita. 

O elemento cultural de destaque é a urbanidade que foi construída em uma época de 

ouro, em que a economia girava em torno da borracha; matéria-prima extraída da floresta, 

considerada a maior riqueza da região. O mercado “Ver o Peso” carrega uma história que 

integra a cidade. Não se concebe a capital do Estado do Pará sem esse elemento, que hoje é 

atração turística, responsável por criar cenários para clipes musicais e referendar a cidade. 

Outro enfoque dado pelo autor refere-se ao “Palacete Pinho”, construído na época 

áurea do ciclo da borracha e trata-se de um patrimônio histórico e artístico nacional, tombado, 

que recebeu esse nome em referência ao seu primeiro morador, o comendador Antônio José 

de Pinho que também foi o responsável por sua construção. 

O que fica para além do dito nesse discurso é o sentimento de pertença sendo 

ameaçado pelo “progressismo”. A preocupação tem razões de existir, pois esse legado 
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representa um tempo em que a economia da região estava em franca ascensão. Locus 

representativo de movimentos de sociabilidade do povo da capital paraense, que, segundo 

estudiosos, a sociabilidade não encontrava fronteiras, não havendo barreiras religiosa, 

política, racial. 

Questões políticas, econômicas, culturais que envolvem o Estado são abordadas com 

um tom de desabafo, numa espécie de hino de identificação. O que passa a se integrar um 

universo e extrair dele o que interessa. Isso traduz um sentimento de exclusão com relação ao 

restante do país. 

O autor toma o verbo vender como reforço a crítica de desprezo à historicidade. 

Carregando um valor polissêmico que ultrapassa o sentido primeiro, vender aí soa como abrir 

mão de um ambiente, ou uma denúncia pela não preservação por parte dos governantes da 

parte urbana em que a cidade nasceu, seu berço. 

Ainda, no que se refere a esse primeiro aspecto, observa-se a lembrança quanto ao 

papel da exploração puramente mercantilista, a visão colonizadora, ou seja, os interesses e 

ideias que vêm atender apenas ao colonizador, e não ao colonizado. Essa forma de 

colonização revela o desrespeito e, consequentemente, a cultura do “outro”. 

E é isso que é defendido pelo pensamento de Bosi (2001, p. 12), pois “o traço grosso 

da dominação é inerente às diversas formas de colonizar e, quase sempre, as sobredetermina. 

Tomar conta de, sentido básico de colo, importa não só em cuidar, mas também em mandar”. 

O segundo aspecto a ser analisado refere-se à crítica voltada à ação do progresso da 

região e, numa visão mais apocalíptica, percebe-se a aflição do autor, com um certo tom de 

revolta ao saber que elementos históricos poderiam ser sacrificados em detrimentos da 

atividade colonizadora e num tom mais melancólico o autor denota um sentimento de lástima 

diante da apatia da população belenense pela falta de consciência de valorização dos ícones 

representativos da cultura paraense. Essa inquietante apatia não tem a ver somente com a 

passividade das pessoas que formam a sociedade belenenses à época, mas possivelmente 

inclui-se aí também a falta de preocupação ativa por parte dos órgãos do Poder Público. 

O que nos chama a atenção em todo esse fragmento, anteriormente citado, é a ação do 

colonizador diante da dinâmica comercial imposta pelo sistema capitalista. A ação 

colonizante é bastante latente quando comparada ao que diz Bosi (2001 p. 330) que “é, no 

entanto, ou talvez por isso mesmo, porque somos uma sociedade de consumidores de coisas, 

de notícias, de signos, essa indústria cultural é a que nos penetra mais assiduamente, nos 

invade, nos habita e nos modela”. 
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Ainda nesse percurso de lamento e desilusão, o autor remente ao locus (Cidade 

Velha), o bairro que deu origem a Belém. Esse seria “vendido” para o maior centro de difusão 

cinematográfica, ou seja, serviria de estalagem para um filme do cineasta Spielberg. 

 

Quem quiser venha ver 

Mas só um de cada vez 

Não queremos nossos jacarés tropeçando em vocês 

 

O povo paraense sentia, naquele período, explorado em suas riquezas, com a 

descoberta de uma jazida de ouro (Serra Pelada) e o crescimento populacional desordenado, 

causando muitos transtornos ao Estado. O Estado não se preparou para o inchaço causado por 

gente de todos os lugares do país em busca de riquezas. Para o autor, a fauna da floresta é tão 

importante quanto o homem que ali vive; faz parte do contexto da região. Outra leitura que se 

abre é o desconhecimento por parte da grande massa do restante do país com relação às 

cidades do norte. Para eles ainda se trata de uma “currutela” dentro da selva Amazônica, em 

que a presença de jacaré, onça, cobra se dá naturalmente. O que denota desinteresse pela 

região. Sabe-se que é corriqueiro as pessoas do Norte serem questionadas sobre a presença e o 

convívio do homem com os animais ferozes na região, numa espécie de anulação do outro 

enquanto homem “civilizado”. 

Segundo Eagleton (2000, p. 118): 

A sociedade deve ser totalizada não a partir de um ponto privilegiado acima dela, 

mas a partir de um ponto subordinado dentro dela. A lógica de toda uma situação 

pode ser decifrada apenas por aqueles que se encontram numa posição específica em 

relação a ela, já que são eles quem mais precisam desse conhecimento para os fins 

de emancipação. 

As palavras do autor referenda nossa análise à medida que nos recomenda cuidado ao 

julgar e emitir juízo de valor sobre uma cultura. O que nos exige um conhecimento que 

engloba uma consciência acerca de que não há uma melhor ou pior cultura, mas diferentes 

culturas. Isso termina por ser benéfico, pois o encontro de culturas, essa diversidade cultural 

gera o chamado multiculturalismo. Além do que precisamos nos avaliar enquanto sujeitos 

inseridos no processo cultural para um autoconhecimento. O que nos legitima enquanto seres 

imbuídos de cultura e prontos para uma troca simbólica de valores. 

Seguindo as pistas dadas pelo texto, percebemos que existem pelos menos dois 

entendimentos - um quanto à permissão de quem quiser vir para a região amazônica e o outro 

refere-se a uma sutil ironia contrária ao estereótipo. 
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Diante disso, entendemos que a linguagem cantada, descontínua, representa a 

desconstrução das ordens habituais do tradicional e, nesse trecho da canção, há conservação 

do pensamento eurocentrista de que os estados do Sul são vistos como melhores, por estarem 

impregnados de ideias culturais civilizatórias tradicionais. 

 

A culpa é da mentalidade 

Criada sobre a região 

Por que é que tanta gente teme? 

Norte não é com M 

Nossos índios não comem ninguém 

Agora é só Hambúrguer 

Por que ninguém nos leva a sério? 

Só o nosso minério 

 

O autor dirige uma crítica direta ao processo de ocupação do espaço por grandes 

empresas, que começa já na década de 1960, estendendo-se até os anos 1980, com mais 

intensidade, causando um processo migratório desordenado, exploração do solo em busca de 

minérios e extração de madeiras, o que denota conhecimento das questões sociopolíticas da 

região. 

Isso está em consonância com o pensamento de Loureiro (2015, p. 415) ao 

compreender que: 

Entendemos que a Amazônia veio mantendo essa atmosfera de impregnância 

estética no decorrer no decorrer de sua história, que garantiu à sua cultura, a 

dominância dessa função. No entanto, na atualidade, ela atravessa uma fase de perda 

dessa qualidade aurática, em decorrência de transformações verdadeiramente 

profundas decorrentes do modelo de desenvolvimento concentrador do capital 

imediatista na obtenção dos fins, predatório da natureza e violentador do homem e 

sua cultura. 

Dentre todos os atropelos, o paraense sentia-se lesado, pois os que por lá chegavam 

não traziam somente boas intenções, mas com a chegada desse contingente a violência 

instalou-se pelo Estado. Até então, tratava-se de um espaço harmônico, que refletia a 

tranquilidade de um povo. 

Nesse sentido, podemos compreender que a crítica aos desdobramentos decorrentes da 

mercantilização de recursos minerais em termos regionais é direta e precisa do ponto de vista 

social. Portanto, em que pese o gigantismo dos volumes e cifras movimentados como 

decorrência da extração, do beneficiamento e da transformação industrial de recursos 

minerais, a região Norte tem sofrido um desgaste perante a opinião pública que a enxerga 

como uma região aquém em relação à região Sul, por exemplo. 



97 

 

 

O que se percebe ainda é que há, de acordo com o texto, a intenção de que fosse 

melhor que a região não tivesse sido incorporada à comunidade nacional, pois seu papel foi de 

servir como fonte de exploração para os colonizadores, os que habitam a região Sul do país 

(que na letra são chamados de sulistas). 

Esse pensamento entra em consonância com o de Bosi (2001, p. 15) quando ele diz 

que “a colonização é um projeto totalizante cujas forças motrizes poderão sempre buscar-se 

no nível do colo: de ocupar um novo chão, explorar os seus bens, submeter os seus naturais. 

Mas os agentes desse processo não são apenas suportes físicos de operações econômicas”. 

O fragmento em análise apresenta a mesma harmonia da composição musical, 

atribuindo a culpa pela mentalidade que fora disseminada pelo colonizador (do estrangeiro), 

que imputou um discurso carregado de visões extremamente preconceituosas e que ainda é 

alimentado na contemporaneidade pelas regiões Sul/Sudeste do país. Infelizmente, esse 

discurso tem sido perpetuado ao longo do processo histórico e ainda está presente na 

sociedade, pois muitos têm a visão de que a região amazônica é um local degradante, já que 

muitos a consideram como o “inferno verde”.  Como forma de corroborar esse pensamento ou 

essa mentalidade, o autor lança mão, mais uma vez, de recursos retóricos, ou seja, fazendo o 

uso de trocadilho linguístico, provocando assim um rico jogo semântico norte/morte (N/M), 

além da ironia implícita quanto ao rudimentar costume antropofágico praticado pelos índios 

ditos “selvagem”. 

É digno de nota o que Tocantins (1982, p. 40) revela sobre a região paraense, no que 

diz respeito a presença indígena: 

Assim o estado do Grão-Pará tornou-se a área brasileira mais indigenizada, senão a 

ecologicamente mais próxima de todos os elementos naturais, começando pela forte 

participação do nativo.  Esse movimento de índios, promovido pelos religiosos, 

sobretudo jesuítas, alargou nos núcleos de povoamento amazônico a etnia e traços 

expressivos de cultura. 

No contexto amazônico presente no universo poético, entendemos que o discurso 

direciona a crítica aos grandes investimentos feitos pela exploração do minério praticada 

desde a década de sessenta e nos anos posteriores. O apelo está relacionado à abordagem da 

realidade socioeconômica de uma região tão singular – de tamanha riqueza mineral com 

monumentais reservas minerais – a Amazônica. A ironia sagaz faz menção indiretamente à 

ausência de propostas governamentais para a sociedade civil, esta que pouco é levada a sério, 

como defende o autor. 

Porém, diante da ótica das grandes empresas mineradoras, que só pensam em lucrar 

com a atividade de exploração das terras e riquezas amazônicas, e com o raciocínio de 
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viabilidade econômica, isso, sim, tem o tom de seriedade, conforme aponta o antropomórfico 

papel assumido pelo “minério”, que dispensa sua seriedade ao povo da floresta, ou seja, ao 

nortista de terras parauaras. 

Os autores da canção citam o minério e povo (ninguém) que desempenham um papel 

importante no processo de hibridização, fenômeno pelo qual pedem um olhar desprovido de 

preconceito. 

 

Aqui a gente toma guaraná 

Quando não tem Coca-Cola 

Chega das coisas da terra 

Que o que é bom vem lá de fora 

Transformados até a alma 

sem cultura e opinião 

O nortista só queria fazer 

parte da Nação 

 

Ao analisar esse fragmento da canção, percebemos a difusão de um produto 

industrializado, em série, sendo substituído por um produto regional, resultado de um 

processo midiático de divulgação e convencimento, fazendo com que o povo adquira hábitos 

que, na visão do autor, cede aos apelos, às investidas do capitalismo. O nortista foi 

modificado, interpelado pela ideologia capitalista e, por conseguinte, falta-lhe autonomia. Os 

efeitos de sentidos vão sendo construídos no fragmento, o que reclama maior atenção à região 

e suas riquezas por parte do nativo. 

Desse modo, os sentidos se constroem culturalmente e tudo o que é construído nesse 

universo, obrigatoriamente, está vinculado a valores culturais. Por isso mesmo os sentidos 

expressam, além de suas ações referenciais, valores culturais, gerando uma impressão desses 

valores nos moradores da região. 

No final do século XX, o processo de globalização se intensificou e deu à sociedade da 

época a possibilidade de transformar o mundo numa aldeia global, um projeto baseado em 

discursos de uniformização ou padronização. Foi a tentativa de homogeneizar o mundo, que é 

contrariada pela ideia da pluralidade cultural.29 

A globalização ocorreu pela relação de confronto com a identidade local e, em 

decorrência desse fato, a relação global versus local, o que possibilitou uma variedade de 

trocas e contatos entre os povos/sociedades/nações. Dentre os reflexos das relações geradas 

                                                
29  AMARAL, Nair Ferreira Gurgel do. Pluralidade Cultural, Leitura e Linguagem na Formação Docente. 

Relatório de Pós-Doutorado. Faculdade de Educação/UNICAMP/SP, 2011. 

 AMARAL, Nair Ferreira Gurgel do et al. Multiculturalismo na Amazônia: O singular e o plural em 

reflexões e ações. Curitiba: Editora CRV, 2009. 
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nesse contexto de confronto, há o surgimento de conflitos. Sabe-se que o contexto da 

globalização foi um espaço que despertou e induziu a um patriotismo, capaz de mobilizar 

entusiasmos e emoções baseados em sentimento do local ou do nacional e formador de um 

“contexto multicultural”, o que permite reafirmar o princípio da humanidade: a diferença. 

Há um apelo ao melhor do Norte brasileiro, um apelo à valorização da cultura 

paraense de modo a conferir a canção um hino ao norte e suas riquezas. 

 

Ah! chega de malfeituras 

Ah! chega de tristes rimas 

Devolvam a nossa cultura! 

Queremos o Norte lá em cima! 

Por quê? Onde já se viu? 

Isso é Belém! 

Isso é Pará! 

Isso é Brasil! 

 

O fragmento de discurso, apontado na canção perpassa por um sentimento de 

identidade, um pensamento de crítica aos sistemas político, cultural e comercial. Estabelece-

se ainda uma relação de oposição entre o local e o nacional; sugere-se a corrosão do comunal 

pela potência nacional com algumas notas de melancolia; questiona-se a falta de 

reconhecimento do local pelos grandes centros urbanos e deixa em aberto a sugestão de 

identidade. 

Segundo Castro (2011), essa experiência de dizer a Amazônia não consiste em 

movimento cultural, escola ou corrente estética ou reflexiva, mas, simplesmente, num “pacto 

geracional”, numa experiência de comutação de socialidades que, por sua vez, produz um 

corpus, ou diferentes corpora narrativos, constituídos anaforicamente, repetitivamente, por 

meio de um processo de sedimentação de sentidos. 

Assim, pode-se inferir que, a partir da leitura do fragmento acima, se trata de um 

discurso contra a forma como a região amazônica é vista pelo Estado Nacional Brasileiro. 

Desse modo, é importante ressaltar a questão regional do modo como esta é apresentada pelo 

autor, pois trata-se de um discurso contra a integração da região ao espaço nacional e isto tem 

uma relação muito forte com o processo de formação social e econômico que historicamente 

ocorreram na região amazônica. 

Estamos diante de uma tensão que se estabelece entre a memória histórica do Pará e a 

visão sulista do local, visão imbuída de preconceitos que os cegam, tornando a interação entre 

norte e sul algo carente de crescimento, a evitar conflitos interculturais. Esse caráter não se 
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expressa apenas nas canções regionais nortistas, mas também nas relações divergentes e às 

vezes convergentes que se dão entre uma cultura e outra. 

O discurso termina com uma crítica sobre a influência da mundialização da cultura 

sobre o regional, por causa do processo da globalização, que pode ser considerado como uma 

das marcas do mundo dito moderno. Dentro da lógica desse processo, sabemos que 

globalizam-se as empresas, os mercados e as economias. Então, o discurso chama atenção os 

campos econômico e financeiro em detrimento dos campos cultural ou social. A expressão 

“aqui a gente toma guaraná quando não tem Coca-Cola” remete a mais uma inteligente crítica, 

a de que a população paraense, a nortista, deveria valorizar as “coisas da terra”, aquilo que 

seria mais natural, o guaraná. Porém, há o consumismo a produtos industrializados pela 

ideologia capitalista. 

Não nos esqueçamos do aspecto heterogêneo da cultural como forma de riqueza 

híbrida, como pode ser constatado no seguinte trecho 

A expressão “Ah! chega de malfeituras” evoca uma defesa pela região, como defende 

Castells (2008, p.146), “uma mobilização das comunidades locais de seu espaço, contrária à 

introdução de uso indesejáveis do meio ambiente, constitui a forma de ação ambiental que 

mais rapidamente vem se desenvolvendo nos últimos tempos, e talvez seja capaz de 

estabelecer a relação mais direta entre as preocupações imediatas das pessoas a questões mais 

amplas”. 

Com isso, percebe-se o alcance desse bem cultural, a música, que apresenta como o 

viés mais apropriado para a globalização, pois chega aos quatro cantos do mundo de forma 

não impositiva, facilitando essa interação de sociabilidade no território amazônico, no que diz 

respeito à compreensão dessa realidade. 

Está implicitamente abordada em todo o texto uma inferência à crítica do outro (o de 

fora, talvez o “estrangeiro”), aquele que vê o homem amazônico como atrasado e 

subdesenvolvido e enxerga a cultura do “outro” como inferior, estrangeira e pronta a ser 

modificada pelo colonizador, aquele que explora e retira da terra tudo o que lhe convém. 

e) Canção de Rondônia (CANÇÃO V): Porto Velho, meu dengo (Ernesto Melo) 

 

Porto Velho, meu dengo 

desde que me entendo, 

tu és o meu caso de amor, 

o teu céu, o teu sol, o teu ar, teu perfume, 

tuas meninas em flor, 

O teu verde 



101 

 

 

é o mais verde dos verdes, 

Teu luar, 

o mais belo luar, 

Quando se faz serenata 

tua lua de prata 

é um convite pra amar. 

Teu rio, o belo Madeira, 

me traz o alimento na palma da mão, 

Tuas matas guardando tuas caças 

que alimentou a minha geração, 

Teu solo, teu rico minério, 

A tua fartura, 

teus frutos, 

teus grãos, 

por isso meu peito te encerra 

Eu amo esta terra com toda paixão, 

Se eu for cantar Porto Velho, 

te juro meu velho, 

não paro hoje não. 

 

Antes de adentrarmos à análise propriamente dita, vale a pena discorrer en passant 

sobre a música e seu impacto na sociedade. 

Na canção, composta por Ernesto Melo, portovelhense de nascimento e coração, o 

orgulho exagerado, cantado, refere-se ao patriotismo, ao amor pela cidade, uma espécie de 

ufanismo. Isso é visto já na introdução da canção. 

Imagem 17 – Ernesto Melo 
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Fonte: Acervo pessoal do autor. 

Analisar um texto, em especial texto poético, poética cantada, é um exercício de 

leitura. Decodificar está longe de ser o bastante. Indicar o estrutural, destacando figuras de 

estilo ou a estrutura narrativa, passa a ser superficial e primeiro. É preciso ir além: 

compreender os porquês da presença desta ou daquela construção de linguagem e a 

funcionalidade daqueles recursos utilizados pelo autor, sempre importantes na análise 

histórica. Muitas vezes, ao tomarmos contato com uma canção, perguntamos: Será que o autor 

realmente estava com essa ou com aquela intenção? Na verdade, isso não tem relevância, se o 

que foi dito ou cantado encontrou em seu receptor uma sintonia, seja esta em que nível for. A 

intentio opera [ECO, Lector in fabula] construída pelo leitor será sempre diferenciada, 

temporal e espacialmente. 

O que conta de tudo isso é a contribuição para a construção do todo. Se intencional ou 

não, o recurso está lá e, com certeza, tem um propósito de gerar um determinado efeito. 

 

Porto Velho, meu dengo 

Desde que me entendo, 

Tu és o meu caso de amor, 
  
O teu céu, o teu sol, o teu ar, teu perfume, 
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Tuas meninas em flor, 

O teu verde 

É o mais verde dos verdes, 
  
Teu luar, 

O mais belo luar, 

Quando se faz serenata 

Tua lua de prata 

É um convite pra amar. 

  

Esse recurso retórico é cruzamento de sensações, uma sinestesia usada pelo autor que 

traz para a canção um sentimento de pertencimento, que vai além do dito. O amor cantado não 

nasce de uma hora para outra, mas se fortifica ao longo do tempo. Isso se deve ao fator 

sociológico, principalmente. Trata-se de uma capital do Norte com ares interioranos, em que 

as relações afetivas são construídas com certa facilidade, em que ainda se transita em todas as 

camadas sociais sem bairrismo. 

Isso pode ser entendido pelo fato de se tratar de um Estado em que a maioria da 

população é composta de imigrantes de vários outros estados do país, o que confere à 

população um sentimento cosmopolita. 

A multiculturalidade30 é um elemento forte a considerar. As culturas de todos os 

lugares, em junção com a portovelhense, faz dessa cidade um lugar de aconchego afetivo. É 

dizer: “estamos no mesmo barco.” Ou seja: estamos na mesma situação; longe da terra natal, 

longe de nossas raízes, longe da nossa cultura. 

A quem conhece a cidade e seus problemas de ordem estrutural pode se questionar 

acerca desse amor incondicional. Essa leitura perpassa apenas pelo estético. Enquanto que o 

autor valoriza a cidade pelos laços de afeto estabelecidos com seu povo, pela tranquilidade de 

se viver sem medo de inesperados, numa visão mais bucólica, a primeira visão se apega 

apenas ao visual, sem acrescentar uma dose de emoção em viver em um lugar sem poluição 

sonora e ambiental, cercada do verde da floresta, dos peixes do Rio Madeira, do alimento sem 

agrotóxico, riquezas raras na modernidade. Podemos perceber isso, sobretudo, nas duas 

últimas estrofes da canção. 

 

                                                
30  Sobre esse aspecto, Júlio Cesar Barreto Rocha em sua obra “Pressupostos a uma Filologia Política”, entende 

que “multiculturalismo presume união, uma forma historicamente dada de “construções hegemônicas mas 

plurais” – uma união tanta a resultar numa confusão final de culturas, condicionadas porém a um mesmo 

espectro político, centrado num único núcleo cultural, geralmente; é pois sobreposição de um grupo cultural 

dominando outros […] 
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Teu solo, teu rico minério, 

A tua fartura, 

Teus frutos, 

Teus grãos, 

Por isso meu peito te encerra 

Eu amo esta terra com toda paixão, 

Se eu for cantar Porto Velho, 

Te juro meu velho, 

Não paro hoje não. 
 

Para o autor, a lista de elogios à cidade seria interminável. Tratar-se-ia a cidade de um 

lugar perfeito? Do ponto de vista do progresso social e político Porto Velho é considerada 

uma capital problemática. Muito problemática, como quase todas as capitais. A política 

urbana não alcança a solução dos problemas de infraestrutura, a começar por saneamento 

básico, que aponta um percentual de apenas 3% da população que recebe rede de saneamento 

básico, segundo estatística da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental –

ABES, matéria exibida no jornal da Rede Globo de Televisão e no G1 notícias em 

13/06/2018. O que confere à cidade um índice de doenças parasitárias, sem dizer no impacto 

ao meio ambiente. 

O crescimento populacional, considerado imprevisível, pois foram observados a partir 

de picos em determinados períodos, coincidentes com os ciclos econômicos, Porto Velho, 

segundo histórias contadas por historiadores como Marcos Teixeira e Dante Ribeiro, dentre 

outras observações, tem um planejamento realizado de modo que o principal trabalho do 

governo era tentar reduzir os déficits e desigualdades na distribuição da infraestrutura e 

serviços pela área urbana. Havia a suposição de que à medida que a população e a economia 

crescessem, a tendência era de seguirem as características urbanas médias existentes no país. 

Não foi bem assim. O que se vê é uma cidade que cresceu em número de habitantes na mesma 

proporção dos problemas. 

A Universidade Federal de Rondônia vem promovendo seminários para discutir com a 

sociedade temas como gestão democrática, transporte, mobilidade urbana, saneamento básico, 

dentre outros, o que colabora para um pensamento autocrítico com relação aos problemas 

enfrentados pelos portovelhenses. 

Voltando à canção e ao seu autor, Ernesto Melo, podemos fazer uma inferência à 

época da sua composição, meados dos anos 1980 em que a cidade ainda conservava um clima 

de tranquilidade e os povos que nela nasceram ou quem optou por nela morar sentiam-se 

como numa “grande família”, visto haver um convívio recíproco entre os homens e 

homem/natureza. Podia-se reunir nas calçadas para longas conversas à noite, serenatas para os 
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amantes da boa música, onde os lugares mais bem frequentados eram o cine teatro Resky e 

um baile de rosto colado. O saudosismo é um remédio e ao mesmo tempo um veneno letal. 

Tema que transita na literatura poética, na canção, nos enredos para romances e até nas 

conversas informais entre familiares. 

A riqueza desta canção vai além da musicalidade, chega às raias do social e político. 

Porto Velho passou por um processo de urbanização e de migração desordenado, o que 

agrava, sobremaneira, com a instalação das usinas hidrelétricas de Jirau e Santo Antônio. As 

pessoas chegaram à cidade em busca de melhoria de vida e se depararam com uma cidade 

desordenada, despreparada para receber um contingente de pessoas. A maioria não conseguia 

acesso às políticas sociais garantidoras de uma vida digna. O espaço urbano não adequado 

acaba por provocar um inchaço desconfortável tanto para os naturais da cidade quanto para os 

imigrantes, frustrando as expectativas de ambos. Os primeiros, porque esperavam um 

progresso e ganho do ponto de vista econômico; os segundos, por não se sentirem, pelas 

condições do lugar, acolhidos em sua totalidade. Essa tranquilidade começa a ser rompida já 

na década de 1980, com a criação do Estado de Rondônia, o qual foi acolhido pela mídia com 

o slogan “Integrar para não Entregar”. Época do início do caos social urbano para o Estado. 

O crescimento populacional coincidiu com o governo militar, que realizou 

intervenções profundas na paisagem urbana em nome do progresso e da modernização. Essas 

intervenções destruíram lugares de memória e podem ainda ter contribuído para desencadear 

problemas ambientais, como as enchentes do Bairro Triângulo. Há pouco, vivemos um caos 

pela cheia do Rio Madeira, o desemprego e a falta de perspectivas, problemas esses que 

podem contribuir para o consumo de drogas e práticas de violências. No que diz respeito à 

cultura, muitos segmentos têm inserido novos comportamentos que vêm contribuindo para 

fomentar a importância da preservação da Amazônica e assegurar uma certa estabilidade 

social. Em relação à sua produção musical, Ernesto Melo considera-se um compositor que, na 

maioria das vezes, precisa se esforçar muito para produzir uma música. Tem facilidade para 

compor sobre Porto Velho, no entanto é capaz, também, de tratar de outros temas, como o de 

viés político e social de modo a eufemizar problemas, deixando um clima de leveza. 

Compromisso e amor à cidade fazem do autor um preocupado com o bem-estar do lugar que 

lhe proporciona emoções indescritíveis. 

f) Canção de Roraima (CANÇÃO VI): Cruviana (Neuber Uchôa)  

 

Muito prazer, estou aqui pra dizer 
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Que canto pra minha aldeia, sou parte da teia 

Da aranha sou par 

E como o rio que me banha e que te manha 

É branco do mesmo trigo 

Eu sou o cio da tribo 

E posso até fecundar 

 

(refrão) 

Meu chibé com carne seca te provoca 

Minha damorida queima e te ensopa 

Teu café na rede, mi capitiana 

Tua tez me cruviana 

 

 

O autor canta uma etnia indígena e seus valores, sua identidade. A língua é, nesse 

caso, a melhor expressão da cultura. O autor do texto/canção usa de um recurso linguístico 

para falar de sua terra, suas raízes, sua cultura e identidade. Para entendermos melhor a 

formação da identidade, faz-se necessário visitarmos conceitos de como se constrói esse 

fenômeno em um indivíduo, em povo. Comecemos por entender essa formação como um 

processo em constante continuidade, formação; não é algo nato ou que se herda das relações 

familiares. A identidade vai se formando a partir de fatores étnicos, religiosos, culturais, 

sociais e faz parte da construção da história do homem. É um processo coletivo, mas, também, 

se consolida pela convivência e pelo sentimento de pertencimento de um grupo, uma 

comunidade em que o homem está inserido. 

Para referendar nosso discurso, buscamos, nas palavras de Rajagopalan, em relação à 

identidade e sua construção, ao dizer que: 

A identidade de um indivíduo se constrói na língua e através dela. Isso significa que 

o indivíduo não tem uma identidade fixa anterior ou fora da língua. Além disso, 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. Em outras 

palavras, as identidades da língua e do indivíduo têm implicações mútuas. Isso por 

sua vez significa que as identidades estão sempre num estado de fluxo 

(RAJAGOPALAN, 1998, p. 41-42). 

Nessa perspectiva, o autor de “Cruviana” põe em relevo a dinâmica pela qual os 

processos culturais são continuamente atualizados, buscando sustentação na gastronomia e no 

encantamento, o que serve de vínculo entre cultura e vida social, já que são esses sentidos e 

significados, o que torna possível a aproximação de condutas sociais. Pensemos que o autor se 

esforça para exaltar suas raízes, numa tentativa de desmistificar a figura e cultura indígenas e 

se por na condição de integrante desse povo. Podemos inferir isso já na introdução do texto. 
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Muito prazer, estou aqui pra dizer 

Que canto pra minha aldeia, sou parte da teia 

Da aranha sou par 

 

Fazer parte de uma comunidade confere ao autor um sentimento de pertencimento. 

Percebamos que entre o verbo “fazer”” e o “ser” há um caminho que o autor percorre, 

mostrando que o pertencer é conquistado a cada dia, num processo contínuo. Para ser tem-se 

que fazer, e o fazer requer perseverança. Vejamos que o autor não mais faz, apenas, mas é 

parte integrante da comunidade; não mais “Um”, mas “O”. Isso é apontado já nos primeiros 

versos   com a escolha do verbo “ser”, o qual denota integração, pertencimento, eternidade. 

Ser carrega uma carga semântica consistente de identidade, particularidade, capacidade 

inerente. 

Isso é atestado por Loureiro (2015, p. 102) ao asseverar que: 

Nas relações dos homens com o mundo, a enfatização da função estética é dada 

segundo peculiaridades culturais e espaço-temporais que assumem as mais diversas 

características de uma situação para outra ou de um lugar para outro. 

O texto/canção aponta flechas para um movimento cultural local, num viés 

sociológico. Neuber Uchôa sintetiza a riqueza e a complexidade dos significados, usando de 

um elemento retórico (a metáfora), para produzir sentidos. Os dados seguem os 

procedimentos de uma análise explicativa de conteúdos, cujas categorias são feitas a partir de 

similaridades temáticas identificadas nos conteúdos apresentados nas expressões artísticas e 

culturais. 

Imagem 18 – Neuber Uchôa 
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Fonte: https://letrasweb.com.br/neuber-uchoa/ 

A promoção de riquezas naturais da região é bem explorada por vários elementos que 

nos dão suporte para a compreensão da constituição indenitária do povo roraimense. O campo 

simbólico é elemento imprescindível no seu canto e representa um universo, de certo modo, 

mítico à medida que envolve a cultura indígena. Cultura essa ainda não compreendida em sua 

inteireza. 

Vivemos ainda em um Estado-nação que nega com veemência o racismo, mas, até de 

modo inconsciente, pratica-o. Quando se fala em racismo, estamos englobando toda raça, toda 

etnia que não seja a eurocentrista, a qual os colonizadores da Amazônia e do Brasil 

pertencem. Pratica-o ao não entender o modo de vida do diferente, pratica-o ao achar que o 

indígena é aculturado ou que pertence a uma cultura diminuta, pratica-o em modalidades e 

níveis diversos e até elevados. 

É comum que o indígena que não faz um caminho de consciência política, muitas 

vezes por características inerentes às suas precárias condições socioeconômica e cultural, não 

tenha feito, ao longo de sua história, nenhuma espécie de reconhecimento de pertencimento 

racial. Esse comportamento racial é questão planetária e que vem sendo combatida há muito, 

mas sem grandes avanços apesar de esforços envidados pela Constituição Federativa 

Brasileira no combate à desigualdade. Já no caput do artigo 5º declara: “todos são iguais 

perante a lei, sem distinção de qualquer natureza […]”. Se é constitucional, por que a 
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discriminação entre todas as camadas sociais? Infelizmente, esse é um problema histórico que 

vem sendo praticado pelos governos, pelos indivíduos, de forma isolada, e pela própria 

sociedade. Precisamos muito mais do que uma recomendação legal, necessitamos, sobretudo, 

de prática cultural, moral.  

O início desse movimento por igualdade se deu por volta de 1785, com a Revolução 

Francesa, que exerceu influência nos demais países da Europa ocidental acerca de entre outros 

o predomínio cultural, em que filósofos iluministas franceses deram destaque para a 

democracia com especial relevo para o movimento revolucionário. Sem mais delongas, 

podemos dizer que o Brasil desde então vem aderindo à filosofia de igualdade e liberdade, 

teoricamente, com tímidos avanços. Porém, vem se observando um declínio desse 

comportamento no Brasil, com a atuação de grupos minoritários nos campos de combate ao 

racismo, à violência de gênero, à intolerância racial, intelectual, dentre outras, o que tem 

contribuído para uma sociedade mais igualitária. 

Paralelo a esse esforço combativo, ainda nos deparamos com atitudes de intolerância 

até mesmo por parte da geração atual. Tomamos contato com uma tese de doutoramento de 

um roraimense, pela Universidade de Brasília - UnB, que trata da presença do indígena no 

ambiente universitário e a construção da interculturalidade e nesse estudo abordou-se um 

flagrante caso de discriminação racial por parte de um grupo de acadêmicos de enfermagem 

aos também acadêmicos indígenas na Universidade Federal de Roraima - UFRR. O que causa 

estranheza. O que se espera do homem, hoje, envolto ao mundo “high tech”, é menos 

ingenuidade. O que se percebe são comportamentos avessos a sentimentos como alteridade, 

principalmente. Vejamos, no depoimento de João Francisco Kleber Lisboa (2017, p. 164-

165), em sua tese de doutoramento sobre a inserção do indígena no ambiente universitário e a 

construção da interculturalidade: 

Vamos ao primeiro caso, que ocorreu quando o ano de 2015 se aproximava do 

encerramento, logo antes de o semestre ser suspenso para as festas de fim de ano. O 

lugar em que se deu, por sua vez, é um dos únicos em que há, não digo interação, 

mas coabitação momentânea, entre os alunos indígenas do Insikiran e os demais 

alunos da Universidade. A hora do almoço no RU é assim um momento 

privilegiado, em que é possível perceber a presença expressiva de estudantes 

indígenas na fila, muitos dos quais vestindo a camiseta de seus respectivos cursos, a 

maioria se movendo e almoçando em pequenos grupos, principalmente os estudantes 

do Insikiran. Esse ambiente de convívio, aliás, foi bastante propício para mim no 

que tange à aproximação inicial com participantes potenciais da pesquisa, assim 

como se tornou um local de encontro em que se fortaleciam as amizades que eu ia 

fazendo durante minha estadia. Mesmo pagando o valor de visitante (na época 

R$9,00), para mim compensava almoçar ali porque não havia outro restaurante 

melhor ou mais barato nas redondezas do campus: o RU da UFRR serve peixe quase 

todo dia, (prato muito raro nos RUs de outras regiões do país) e tem ar-

condicionado, o que torna o ambiente agradável em comparação às alternativas do 
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entorno – o que não quer dizer que a comida fosse sempre boa ou que não houvesse 

problemas, que inclusive levaram a interdições e denúncias de má qualidade dos 

alimentos. 

Entre os conhecidos que eu encontrava no RU, passei a almoçar com certa 

frequência com um grupo de estudantes indígenas que cursavam Gestão Territorial – 

e de quem eu tinha me aproximado após participar de algumas aulas daquela classe, 

do primeiro semestre de GTI. Foi exatamente esse grupo que foi o alvo de ofensas 

racistas por parte de outro grupo de estudantes, brancos, que conforme 

relataram eram do curso de Enfermagem. Naquele dia não nos encontramos por 

questão de minutos e não almoçamos juntos, portanto não presenciei os fatos, 

embora a partir daí tenha me envolvido diretamente com a resposta a ser dada. Logo 

fui informado de que os alunos indígenas haviam levado o caso às instâncias 

administrativas (Ouvidoria) da Universidade, assim como à Polícia Civil e à Polícia 

Federal, onde registraram Boletins de Ocorrência, e também à Comissão de Direitos 

Humanos da OAB/RR, que passou a acompanhar o caso de perto, representando os 

indígenas. Dentre as ofensas proferidas pelo grupo de alunos brancos, segundo o 

relato das vítimas, estava a seguinte: ―todo lugar que eu vou tem índio, além de 

―eles não sabem comer direito; em seguida os autores das ofensas viraram-se 

de costas e retiraram-se da mesa. Uma das alunas indígenas presentes no 

momento, com aproximadamente 40 anos de idade, passou mal e teve que ser 

levada ao hospital para ser internada. 

Após algumas reuniões com autoridades internas, dentre as quais um Pró-Reitor da 

gestão que estava em final de mandato, e ao perceberem que a posição oficial da 

UFRR seria a de tentar ―abafar o caso‖, o grupo de acadêmicos indígenas105 

procurou o DCE para, em conjunto, elaborarem um manifesto e realizarem algum 

ato capaz de demonstrar indignação contra o racismo e cobrar uma postura mais 

contundente por parte da Reitoria (Grifo nosso). 

Termos como “preconceito” e “discriminação” tendem a estereotipar tudo o que é 

“diferente”. Estabelecer “diferenças” entre um e outro faz-se necessário. Um julgamento 

prévio, antecipado, com base apenas em “achismos” não encontra respaldo no mundo 

científico. Precisamos muito mais do que intuição para concebermos algo ou alguém como 

negativo, desfavorável. É salutar que tenhamos consciência de que isso é resultado de 

processos internos, e não de tributos reais de um grupo, segundo o Dicionário de Ciências 

Sociais – Fundação Getúlio Vargas – MEC, 1962. 

De acordo com esse mesmo dicionário, o sentimento ou impressão antecipada 

localiza-se na consciência, na afetividade do indivíduo, o que não fere, por si só, direitos 

personalíssimos do homem, ainda que isso afete a moral e do bom senso. 

Cabe ao homem fazer escolhas; ninguém é obrigado a gostar ou deixar de gostar. O 

que nos é obrigado dentro de uma sociedade regida por regras e leis reguladoras 

comportamentais é respeitar a individualidade do homem, os seus direitos. 

Diferentemente do preconceito, a discriminação caracteriza crime e depende de uma 

conduta ou ato que resulte numa ação ou omissão por parte de alguém, ferindo direitos, 

omitindo ou deixando de praticar ações com base em opções não condizentes com a da 

maioria. Nossa Constituição é prevente sobre isso na medida que traz em seu texto um 

alargamento de medidas proibitivas de discriminação. 
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Seguindo o curso do autor, temos: 

 

E como o rio que me banha e que te manha 

É branco do mesmo trigo 

Eu sou o cio da tribo 

E posso até fecundar 

 

Quão profundo é o termo “fecundar”. Dar vida, origem, multiplicar-se é o que sustenta 

o texto do autor, nesse ponto. O que quebra o sentimento do diferente, ganhando contornos de 

promoção de igualdade; de mudança de comportamento. Ao enfrentarmos o desafio de temas 

como pertencimento e identidade cultural, devemos nos resguardar de opiniões de cunho 

emocional ou ideológico, voltados unicamente para a generalização. Não podemos perder de 

vista o aspecto legal, os valores do homem na sociedade. 

Voltando ao texto em análise, encontramos pistas que nos levam a uma compreensão 

de patriotismo, beirando o ufanismo por parte do autor ao cantar seu local, a começar pela 

culinária. Vejamos: 

 

Meu chibé com carne seca te provoca 

Minha damorida queima e te ensopa 

Teu café na rede, mi capitiana 

Tua tez me cruviana 

 

Evocando sensações, o texto canta os tradicionais pratos indígenas, a exemplo de 

“damorida”, preparado pelos índios Wapichana, com sabor marcante, sobretudo pela pimenta 

malagueta e curupi, além do jambu, hortaliça com poder anestesiante, o que confere ao prato 

um tom exótico, do qual o roraimense se orgulha. 

Em pesquisa acerca da cultura do Estado, deparamo-nos com um site informando 

sobre o tamanho orgulho do povo no que se refere à influência da identidade indígena na 

formação cultural do Estado que o governo vem buscando a apropriação das receitas típicas 

culinárias da damorida e caxixi como referência, a exemplo dos demais elementos culturais 

do Estado. 

Isso não chega a caracterizar novidade, visto ser um fenômeno de acontecimento em 

outros estados brasileiros. 

Se nos ativermos ao fato de que se trata de um “Estado bebê”, criado junto com a 

Constituição de 1988, esse elemento simbólico tem a função de marcar sua identidade 

político-social. 
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Cantar as sensações climáticas como elemento favorável aos roraimenses soa como 

um sentimento tão forte e dominador da humanidade, que podemos vê-lo como uma metáfora 

perfeita do amor. Cruviana, nome dado à canção de Neuber Uchôa, para evocar uma brisa 

leve e agradável do Norte, região normalmente de clima quente e úmido, em função de 

abrigar a Floresta Amazônica, que ser beneficiado com a sua dominância noturna, 

prenunciando uma friagem, é um presente. A Cruviana vem sempre associada ao mítico, 

como as lendas e contos. Por ora, cremos numa análise com muitas vertentes, destacando o 

sentimento de pertencimento – traço cultural -, bem como a questão social e política do 

Estado. Percebemos tratar-se de um dos melhores veículos de expansão e propagação de 

ideologias. Isso alcança a todos, em todos os lugares, independentemente de classe econômica 

e social, bem como territorial do inquieto, do não conformista com as questões que envolvem 

o homem, seu lugar de origem e a natureza. 

g) Canção do Tocantins (CANÇÃO VII): Rezador (Genésio Tocantins) 

 

Lele le rele lele re le 

Lere le lele re le rê 

Lere le lere le lerere 

Lere le lerere lelere 

 

Seu dotô, eu não lhe engano, eu tenho quase trinta ano, que moro desse lugar 

Dou-lhe a palavra de homi, se não quer morrer de fome, vá viver na capitá 

Aqui no nosso sertão, essa história de injeção, o pessoá tem receio 

E voismicê como é novo, e não conhece esse povo, eu vou lhe dar uns conselho 

A coisa aqui tá esquisita, e ninguém não acredita em receita de dotô, eh e nem promessa 

também 

 

Já é costuma da gente, quando alguém está doente, chama logo o rezador 

Se o cabra tá morimbundo, manda chamar Zé Raimundo, que é um rezador diligente 

Quando reza o cabra morre, ou fica bom de repente 

Rezador, sim senhor! 

E seu doto? Não senhor! 

 

Pois o próprio zé raimundo, no tempo auqe aqui chegou 

Mostrava p todo mundo seu diploma de dotô 

Quase que morreu de fome, precisou mudar de nome e treinar p rezador 

Rezador, sim senhor! 

E seu dotô? Não senhor! 

 

Lele le rele lele re le 

Lere le lele re le rê 

Lere le lere le lerere 

Lere le lerere lelere 
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Com fé no coração, três galho de peão, eu lhe agaranto, rezando três vezes em cruzado 

Eu deixo qualquer doente, bonzinho, corado 

Pra que vocês se convença, vou lhe dizer as doenças,  

queo rezador tem curado 

Paneris, sete coro, ferida braba, friera,  

moridura de besouro, má de zipra, coceira 

Tudo quanto é ferida, dor de espinhela caída,  

garganta inchada e papeira 

Dor garganta inchada e papeira, dor de dente estalecido, dor na costa, estombo inchado 

Dor de cabeça, zumbido, ansia, engasgo, dor de lado 

Qualquer espécie de dor, genesinho rezador, tem muita gente curada 

 

As canções populares amazônicas que aqui comparecem têm como base a cultura da 

floresta, crítica ao momento social, em que a ciência não tem receptividade ao processo de 

ocupação e exploração da região, à flora e fauna regionais, aos mistérios que envolvem o 

povo, em especial o indígena. 

Não tem como fugirmos à pergunta: como definir o povo na esfera da cultura dessa 

região e, especificamente, das crenças sociologicamente estabelecidas como populares, em 

meio à variedade de sentidos associados a esse termo? Para adentrarmos a essa questão, 

buscaremos orientação própria da abordagem investigativa histórica, isto é, num tempo e num 

espaço específicos, nos quais se ressaltam ações e sentidos ensejados pelos povos moradores 

da região. 

Inúmeras são as histórias contadas com a veracidade característica do "caboclo” 

amazônico, que o desviar do olhar para o novo, estranho à cultura da floresta soa como 

desfazimento de um dogma, como se quisessem quebrar um paradigma. 

A sociedade amazônica está atenta aos sentidos da floresta, da natureza, envolvendo o 

homem em sua plenitude. Experiências sensoriais representam o imaginário, busca a essência 

a partir de conhecimentos empíricos. 

Aos encantados do mundo amazônico são reservados um locus próprio, uma espécie 

de particularidade herdada dos ancestrais em que a religiosidade, o mítico, são valorizados 

como uma espécie de vetor único. 

Genésio Tocantins, em sua composição Rezador, conecta a coletividade com o 

ambiente regional. O homem caboclo segue sua jornada diária obcecante, vive à beira da 

estrada, indiretamente conhece, melhor dizendo, aprende a realidade por uma via transversa, a 

história está presente, não como cronologia de fatos, mas historicizando continuamente. Isso 

quer dizer que o conservadorismo é um elemento intrínseco ao povo. 
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Figura 19 - Genésio Tocantins 

 

Fonte: Araguaína Notícias  

O imaginário social, embora tenha sido tonalizado com as matrizes subjetivas, serviu 

de base para uma posterior construção de uma história tocantinense, amazônica, dentro de 

uma perspectiva e de um olhar hermético, em que mitos e fábulas compõem narrativas de 

costumes, práxis, bem como intencionalidades, propósitos, como a valorização justificada 

pelos mitos e crenças deste eldorado. O lidar com, o fazer, o ajudar encurta distância sociais e 

familiares. A convivência com a terra e o aproveitamento do que ela produz é a garantia da 

própria vida. 

O texto marca a presença do dialeto rural, como se fosse uma evocação às raízes 

caboclas do homem, o que não passa despercebido, pois a ideologia que emana dessa escolha 

é a de que se comunicam, a de que há uma interação social em efetividade e aquele que entra 

com a expectativa de dominar pela ciência, pelo conhecimento livresco, encontra uma barreira 

intransponível a ponto de sentir a necessidade de se adequar para sobreviver, melhor dizendo, 

para ser aceito dentro da comunidade. 

Esse dialeto é marcado, principalmente, pelo corte e substituição de fonemas. O que é 

característico da linguagem falada, regionalizada. 
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Não há variação de foco narrativo no texto. Mesmo assim, o autor da história em 

forma de canção dirige-se a pessoas diferentes, mas a recorrência recai apenas a um: Zé 

Raimundo, o que ajuda no direcionamento épico. 

Vamos à poética: 

 

Lele le rele lele re le 

Lere le lele re le rê 

Lere le lere le lerere 

Lere le lerere lelere 

Seu dotô, eu não lhe engano, eu tenho mais de trinta ano, que moro 

nesse lugar 

Dou-lhe a palavra de homi, se não qué morrê de fome, vá vivê na 

capitá. 

 

O alerta é explícito quanto ao exercício da profissão e isso é resultado de uma prática 

cultural que transcende, transpondo o mundo científico. Para o homem da região, a cura vem 

da floresta e de seus deuses. 

Para o autor, a relação do urbano/rural provoca um rechaço por parte deste a ponto de 

estes não se sentirem representados. E, no que se refere ao bem-estar, preferem se entregar 

nas mãos do médico curandeiro, que tem poder de curar não só o corpo, mas a alma, ao 

médico, detentor das ciências, dos experimentos científicos, que não se detêm ao interior do 

homem, mas às mazelas físicas que o homem da floresta vem desenvolvendo com a chegada 

dos colonizadores que para aqui vierem. 

O estrangeiro trouxe com ele uma infinidade de doenças, especialmente, a gripe, 

tuberculose, dentre muitas outras. Como o homem nativo se via diante de um problema que, a 

princípio, foi causa de muitas mortes, com o conhecimento da flora amazônica encontraram 

meio de combater tais males a ponto de levar a confiar no curandeiro das tribos e, 

posteriormente, no homem da comunidade. Isso tornou-se tradição, consolidando, assim, o 

salvador de muitos males. 

A recepção da ciência eurocentrista dá-se paulatinamente, num processo de aceitação 

com ressalvas. O que inspira o artista. 

Tomamos como ponto de partida desta reflexão a temática da crença e religiosidade. 

“Melodrama” criado por ocasião da colonização, apresentado na obra de Genésio Tocantins 

como tema de descrição e harmonia; a narrativa do homem e a relação com sua história. Além 

da clara relação da obra com o contexto colonizador/colonizado. Pois a maior parte das 
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culturas populares se forma a partir da diferença. Geralmente, essa cultura é oral, pois os que 

a desenvolvem não têm o domínio da escrita. Assumidamente, a cultura popular sofre 

constante transformação. A tradição é mantida, mas sempre há a inserção do novo. 

As manifestações culturais do povo tiveram de ser quase totalmente reorganizadas, 

recebendo influências da cultura africana e indígena. Essas manifestações são parte de uma 

cultura que representa o saber do povo brasileiro, surgindo de acordo com o país e sua 

natureza. 

A dificuldade de comunicação entre os vários povoamentos ocasionou a criação de 

culturas diferentes para cada região de acordo com o tipo da população. Desenvolveram-se, 

assim, manifestações que sobrevivem até hoje, como a cultura religiosa, a literatura de cordel, 

narrativas regionais, as quais são de valor imensurável para a cultura, a exemplo da nortista, 

temos o bumba-meu-boi, Filho do boto, além de uma série de danças e cantigas. O que 

consolida a cultura amazônica como uma cultura rica e exuberante do ponto de vista da 

criatividade. 

Aqui no nosso sertão, essa história de injeção, o pessoá tem receio 

E voismicê como é novo, e não conhece esse povo, eu vou lhe dar uns 

conselho 

A coisa aqui tá esquisita, e ninguém não acredita em receita de dotô, 

eh, já é custume da gente, quando alguém está doente, chama logo o 

rezador 

Se o cabra tá marimbundo, manda chamar Zé Raimundo, que é 

rezador diligente, a todo mundo socorre. 

 

Qual o porquê de receio quanto a injeções? Podemos fazer correlações com 

acontecimentos passados, especialmente por nos depararmos com uma sociedade 

conservadora, como a que estamos analisando; por que nos referimos ao conservadorismo? O 

discurso em análise nos leva para esse caminho. A rejeição ou a resistência ao novo é um 

forte indício de conservadorismo. 

Se voltarmos um pouco à história, veremos que esse receio já foi temática de grande 

polêmica por ocasião da colonização e se estendeu até a República. O médico sanitarista 

Oswaldo Cruz propôs ao governo do Brasil um projeto de vacinação em massa para o controle 

e erradicação da varíola. Tal campanha de vacinação obrigatória foi posta em prática em 

novembro de 1904, de modo violento e autoritário, causando revolta à população justamente 

por desconhecer a causa, sobre o que se tratava e quais eram os efeitos de tal vacina, o que 

beirou um golpe militar. Tal movimento ficou conhecido como “Revolta da Vacina”. Para que 
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fosse possível alcançar a população, foi preciso o convencimento do Congresso Nacional a 

criar um dispositivo legal que obrigava à vacinação. 

A rebelião foi contida; muitos foram presos e muitos degredados para o Acre. 

Curiosamente, o Acre recebeu os revoltados da vacina. 

O discurso que permeia o texto gira em torno de precauções. Precaução com o bem-

estar de quem chega e de quem já está. As experiências que vêm com o tempo, com a história 

são determinantes para o homem nesse contexto social. 

 

“já é custume da gente, quando alguém está doente, chama logo o 

rezador”. 

A maneira de pensar, o comportamento próprio da sociedade tocantinense é preferir o 

rezador ao doutor, ao médico. Isso se dá exatamente por ser uma sociedade hermética, que 

possivelmente tenha ouvido histórias sobre efeitos de injeções ou, por uma outra leitura, pode 

significar um ritual de invasão ao corpo, o que pode não ser aceito por essa comunidade. De 

qualquer modo, significa crença, dogma, o que faz parte da cultura desse povo. 

 

Quando reza o cabra morre, ou fica bom de repente 

Rezador, sim, senhor! 

Seu dotô? Não, senhor! 

Pois o próprio Zé Raimundo, no tempo que aqui chegou 

Mostrava pra todo mundo seu diproma de dotô 

Quase que morreu de fome, precisou mudar de nome e treinar pra 

rezador. 
 

A força da cultura se faz tão agigantada que obriga à tomada de decisão, à mudança de 

rumo ou de estratégia para alcançar a aceitação do povo. É o que se denota da personagem da 

canção, “Zé Raimundo”. Podemos fazer uma leitura de pertencimento. O doutor sai da 

comunidade em que viveu, de uma cultura diferente, muda-se para essa comunidade, trazendo 

um conhecimento científico com o objetivo de devolver à sociedade de raiz seus 

conhecimentos adquiridos na academia, na intencionalidade de prestar um serviço àquela 

comunidade. Porém, não contava com a resistência do povo, que, imbuído de uma crença, de 

um espírito mitológico, criam mais no rezador; surge, então, a figura do médico, com uma 

teoria inovadora, a qual não houve receptividade justamente pela prática milenar do 

curandeirismo, rezador, que, pela fé, fazia seus efeitos. 
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É oportuno lembrar aqui o pensamento de Loureiro (2015, p. 91) sobre a ação da 

cultura na esfera subjetiva e como ela implica nas relações do homem com material e 

espiritual. 

A cultura amazônica é, portanto, uma produção humana que vem incorporando na 

sua subjetividade, no inconsciente coletivo e dentro das peculiaridades próprias da 

região, motivações simbólicas que resultam em criações que estreiam, humanizam 

ou dilaceram as relações dos homens entre si e com a natureza. Uma natureza 

plurivalente para o homem, da qual ele retira não apenas sua subsistência material, 

como também o espiritual. 

A conservação da cultura nos leva à adaptação para a aceitação e para isso precisamos 

desenvolver um sentimento de acolhida, de pertencimento. O discurso do texto aponta flechas 

nesse sentido ao dizer que: “Pois o próprio Zé Raimundo, no tempo que aqui chegou mostrava 

pra todo mundo seu diproma de dotô. Quase que morreu de fome, precisou mudar de nome e 

treinar pra rezador” 

Esse folclore exerce uma função específica na sociedade, exprimindo, mantendo 

os padrões de comportamento do ambiente e proporcionando a sua progressiva adaptação a 

novas condições. 

A adversidade e vicissitudes retardaram e, talvez, tenham mesmo prejudicado a 

aceitação do folclore como uma espécie de nova ciência denominada ciências sociais. 

Na música, a influência indígena e africana são bem marcantes, de outra forma, como 

explicaríamos a importância das canções regionalistas, das festas folclóricas que arrebatam 

multidões, da desfeita no Amazonas, Carimbó no Pará, sem contar com maior festa religiosa 

do Norte e a segunda maior do Brasil, Círio de Nazaré, perdendo só para os festejos da 

padroeira do Brasil, e o Marabaixo, no Amapá. Não nos esqueçamos que a raça branca 

também deu sua contribuição para o folclore amazônico, com a chegada do europeu, 

colonizador, no Amazonas. 

O domínio da “cultura amazônica”, na perspectiva da representação do conhecimento 

mostra-se complexo em âmbito macro, visto ser parte integrante das Ciências Humanas. A 

organização de domínios do conhecimento humano e social exerce uma profunda diferença 

em relação às outras grandes áreas. 

Loureiro (2015) entende a cultura como uma configuração intelectual, artística e moral 

de um povo ou, estendendo, de uma civilização, podendo ser compreendida no processo de 

seu desenvolvimento histórico (diacrônico) ou num período delimitado de sua história 

(sincrônico). 
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Corroborando esse pensamento, Nunes (2004, p. 9) diz que é a “soma de todas as 

criações que melhoram a condição material dos homens ou que expressam a vida intelectual e 

moral”. A cultura é responsável por reproduzir a autoafirmação da humanidade, que se 

desprende da condição da animalidade até atingir os mais altos graus de desenvolvimento, 

isso percorrendo um caminho que passa pela selvageria e pela barbárie até chegar num 

processo civilizatório, por assim dizer. Essa ideia, no entanto, mostra-se incompleta e 

corrigida amplia-se pelo conceito antropológico de cultura. 

Rezador, sim, senhor! 

Seu dotô? Não, senhor!” 

 

Numa sociedade moderna, forçoso imaginar tal adaptação, deixando de lado um título 

que confere status e poder para aderir a um título movido por rituais míticos. Segundo o autor 

da narrativa em verso, o povo não deu outra alternativa que não a de rezador, ainda que isso 

não tivesse eficácia para o doutor, conhecedor da teoria científica. Podemos apontar também 

para uma espécie de camuflagem de procedimento em nome da ética. Uma mistura entre o 

empirismo e o científico num mesmo procedimento. O que fica a cargo da linguagem de 

persuasão. 

Com fé no coração, três galho de pinhão, eu lhe agaranto, rezando três 

vez em cruzado 

Eu deixo qualquer doente, forte, bonzim, corado 

Pra que vocês se convença, vou lhe dizer as doença, que o rezador tem 

curado 

Panariz, sete coro, ferida braba, friera, mordidura de besouro, má de 

zipra, coceira 

Tudo quanto é ferida, dor de espinhela caída, garganta inchada, 

papeira, dor de dente estalecido, dor na costa, estambo inchado, dor de 

cabeça, zumbido, ânsia, engasgo, dor de lado 

Qualquer espécie de dor, Zé Raimundo rezador, tem muita gente 

curado 

Com ele não tem gogó, essa história de agonia, quebranto, mal olhado, 

trêssó, injôu, maligunia, sarna, bixiga, sarampo, ligeiro como um 

relâmpago, cura da noite pro dia 

Murdida de cascavel, jararaca, salamanta, o duente tendo fé, essas 

coisa não lhe espanta 

Zé Raimundo bota a mão, e na mesma ocasião, o duente se alevanta, 

por isso que o pessoá só procura Zé Raimundo, ele aqui nesse lugar é 

primeiro sem segundo 
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Enquanto houver rezador, ninguém liga pra dotô, nem que venha 

doutro mundo. 

 

Cantando a problemática de um povo no que se refere aos males característicos de um 

país tropical, mais especificamente da floresta, o autor enumera várias moléstias que mantêm 

relação direta com o cenário. Basta imaginarmos mordidura de besouro, de serpentes 

venenosas como jararaca e cascavel, bem como doenças características de ambiente alagado e 

frio como de floresta, ou insalubre. Más condições de moradias, concentrações humanas 

desorganizadas, falta de infraestrutura sanitária e invasão predatória da floresta determinam a 

eclosão de importantes surtos de doenças, com altos níveis de morbidade associados à 

mortalidade. 

Na Amazônia, a natureza das moradias humanas, que se apresentavam bastante 

primitivas, e a concentração de ribeirinhos obrigaram o governo a tomar certas decisões em 

função de controle de doenças e uma delas foi a aplicação de inseticidas. Alguns métodos 

alternativos também foram experimentados, como a distribuição generalizada de sal 

cloroquinado para uso doméstico. Tais medidas responderam positivamente, mas apenas em 

áreas limitadas, a exemplo do Projeto Icomi no Amapá. Mas a interferência da Organização 

Mundial da Saúde – OMS, por precaução em razão de um possível desenvolvimento de cepas 

de plasmódios resistentes à cloroquina, recomenda o abandono de tais práticas. Na década de 

1970, o governo militar reuniu todos os programas de controle de endemias em uma única 

estrutura Superintendência de Campanhas de Saúde Pública - SUCAM. 

Inicia-se, nessa época, o Programa de Integração Nacional, com o objetivo de ocupar 

as fronteiras desabitadas da Amazônia. Grandes rodovias foram criadas: BR 364 e a 

Transamazônica foram abertas para dar acesso ao Norte do Brasil e à fronteira da Bolívia. O 

que deu início à corrida dos povos de outras regiões do país ao Norte, em busca de riquezas. 

Esse processo migratório trouxe consigo além de um multiculturalismo, uma série de doenças, 

as quais os povos da floresta não tinham resistência. 

Essa é uma questão social e política que afeta diretamente a cultura local, gerando, 

assim, no povo tocantinense, ressalvas quanto ao novo, nas palavras do autor da narrativa 

poética em versos, especialmente no que se refere à cura pela medicina convencional. 

Isso reforça a influência da política social, econômica e partidária que acaba por 

determinar comportamentos. Muito se tem a retirar desse texto, mas não temos a pretensão de 

esgotar tal análise, visto que se olharmos por outros vieses outras leituras surgirão e é isso que 

confere ao texto o caráter literário. 
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SEÇÃO V: INTERPRETAÇÃO POLÍTICO-CULTURAL 

As relações político-cultural são comumente atravessadas por perspectivas históricas. 

A política, com um espaço autônomo, mobiliza elementos, tais como liberdade de escolhas e 

igualdade de direitos. As relações entre esses campos são travadas sob um campo reflexivo e 

apresenta-se como canal de poder ou submissão. 

A cultura e a política combinam-se e se fundem pela presença das instituições 

governamentais, marcando sempre posições, e essa fronteira não acha delimitações, 

permitindo possibilidades de transgressão ou de adaptação. 

Neste sentido, uma perspectiva intercultural poderá dar conta desta interpretação que 

saia do texto, do discurso, e busque o chão sólido do direcionamento futuro visando onde se 

queira chegar, num processo de subanálise. Uma abordagem dinâmica, pluricultural, quando 

couber, e sobretudo interdisciplinar, arredondará o resultado analítico, de modo a definir o 

encaminhamento da interpretação em termos finalísticos. 

Saindo do universo dos textos e adentrando à realidade provocada por eles, podemos 

perceber que o discurso textual sai da subjetividade linguística para a materialidade efetiva. 

O que moveu, por exemplo, os autores de cada letra não se redunda apenas à poética, à 

cultura em termos subjetivos, mas atende a uma função social, à medida que a partir da 

tomada de consciência o povo se mobiliza em prol de mudanças efetivas e isso é visto em 

movimentos sociais organizados, organizações não governamentais, o que aguça a busca do 

homem por respeito à sua terra, a sua gente, a seus bens culturais em geral. 

Em termos metodológicos, faz-se necessário separar a fase da análise, ou seja, de 

quebra das partes do texto, atingindo o cerne do discurso, da fase da interpretação. Neste 

momento, cabe transitar o entendimento do texto dentro das suas condições históricas de 

produção, combinando a compreensão das estruturas analisadas no âmbito de uma 

circunstanciação cultural, tomando o centro do interesse da coletividade, num topos 

fundamental da cultura, a partir também da própria comunidade de relações privadas que 

deflagra o viés argumentativo do produtor do discurso. 

O sistema extradiegético textual contribui não para a criação de normas legais de 

conservação do bioma amazônico, pois essas já existiam antes da criação da poética dos 

compositores, mas para tornar amplamente divulgadas e ganhar efetividade legal, 

principalmente para o homem amazônico, para o caboclo, que ocupa esse espaço de maneira 

natural. 
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Para a construção de significados é necessário levar em conta o conhecimento de 

mundo, que são armazenados sob a forma de modelos na memória, o que permite ao homem 

fazer inferência. 

Interpretar e compreender estão num nível de conceito de difícil compreensão num 

estado normal do processo de comunicação, mas, ao falar da temática amazônica, essa 

dificuldade é dissipada pelo caboclo, homem enraizado à terra com seus dilemas e sutilezas 

que são vistos com naturalidade. 

A música é caracterizada por uma espécie de manifestação artística das palavras, 

combinada com uma melodia sonora, com a finalidade de transmitir emoções. Com isso as 

letras evidenciam o belo e o humano; as mazelas e o enigmático da Região Amazônica. Os 

aspectos artísticos, estéticos, criativos, dentre outros, são evidenciados em cada canção 

analisada; uns de maneira mais sutis, outros nem tanto, mas o certo é que todas as letras que 

cantam a Amazônia trazem uma temática de paixão pela cultura misturado com uma denúncia 

pela incompreensão com que veem esse lugar. 

Isso nos ajuda a entender diversos contextos que o amazônida se encontra. Palavras 

podem e nos ajudam a analisar essas emoções e aspirações, numa corrente intencionalista, 

bem como compreender com mais clareza diversos fatores implícitos na sociedade nortista, 

como carência de investimento em políticas públicas no âmbito da educação, saúde, 

desenvolvimento urbano, o que resulta em exploração desordenada do solo, como denunciado 

na canção “Belém, Pará, Brasil”, em que aborda a questão da exploração desordenada de 

minério, ocupação do território aleatoriamente, preconceito pela cultura nortista, dentre 

outros. 

A canção “Benzedor” também é exemplo de como o Estado ainda não abarca uma 

compreensão acerca da importância de um trabalho social voltado ao esclarecimento sobre a 

importância da ciência médica, não anulando o conhecimento empírico, mas, sobretudo, 

unindo-o ao científico de modo a conferir eficácia ao problema. 

Pensando na canção do Acre, que leva o nome do Estado “Acre”, chegamos à 

efetividade, à materialidade linguística. “Chicomendiar” nada mais é do que exaltar as 

políticas sociais e de preservação da floresta por necessidade de sobrevivência do caboclo 

seringueiro, pois é da natureza que eles tiram o seu sustento. O que os leva a buscar pela 

valorização do trabalho do seringueiro, bem como a libertação do escravismo por parte dos 

seringalistas. Isso mostra que a semente discursiva plantada por Chico Mendes continua 

dando frutos e mobilizando não só o Brasil, mas o mundo, pois a partir da tragédia com o 
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representante desse povo é que surge com mais efetividade debates legais sobre a Amazônia e 

seu povo, resultando em ordenamento jurídico de proteção à floresta e sua cultura. 

O certo é que cada letra, cada canção recolhida para análise dá conta de apontar o que 

de melhor e pior está por esse espaço. Estar significando transitoriedade, um processo de 

mudança; é isso que cada canção reivindica. Diferentemente de Ser, que pressupõe 

constância, estar traz uma semântica que tem a obrigação do ponto de vista dos compositores, 

à exceção do compositor da canção “Porto Velho, meu Dengo”, de mexer com a sociedade. A 

intencionalidade é presente em todas elas.  

Por conseguinte, observamos a importância das letras das canções, num nível 

interpretativo para auxiliar as ciências sociais, pois por meio de sua expressão torna-se 

possível evidenciar fatores essenciais da sociedade nortista, como por exemplo costumes, 

problemas de ordem social e política, levando-nos a pensar numa forma que melhor abarca 

políticas públicas em prol, não só da região, mas também de conferir uma vida plena aos 

habitantes desse lugar, respeitando sua cultura e entendendo que isso faz parte da história do 

país, com suas diversidades culturais. 

As teorias da interpretação têm nos impulsionado a pensar na efetividade político-

sócio-cultural de maneira a convergir ideias e práticas em prol de uma sociedade mais justa, 

democrática e igualitária, ou ao menos equânime do ponto de vista legal. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A nossa Pesquisa procurou demonstrar a importância das letras nas canções populares, 

de ampla divulgação, para iluminar político-culturalmente a comunidade que as criou. 

Produzidas na região amazônica, estas letras e estas canções, quando são representações de 

uma lógica local, revelam, com maior ou menor profundidade, conforme a qualidade autoral, 

traços ligados aos seus aspectos históricos, sociais, econômicos e culturais. A produção nesse 

segmento artístico que escolhemos compulsar, porque se trata de letras diferentes gêneros de 

ampla difusão no meio musical, carregam consigo descrições do cenário amazônico (algumas 

delas com críticas sociais) nas quais conseguimos perceber perpassarem questões identitárias, 

ideológicas e discursivas. 

Neste sentido, com esse propósito desvelador, foi efetuada uma recolha de 

composições cantadas publicamente (deduzindo-se a sua letra), a partir de recorte temático 

sobre o cancioneiro popular da capital de cada unidade federativa amazônica brasileira, isto é, 

Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins, cujo critério de escolha 

procurou fazer recair sobre a existência de uma representatividade constatada a partir da 

difusão da canção nas mídias comunitárias, o que demonstrará o interesse daquela população 

por exaltar historicamente os elementos da canção, expressamente aqueles da Amazônia, além 

de que tratam de retratar espaços e gente amazônicos, com o seu viés específico, em cada 

caso.  

Assim, as letras das canções apresentam um panorama sócio-histórico-cultural 

localista, porém dotado de itens universalistas, acrescidos da historicidade daquele povo que 

cerca a comunidade ouvinte. Do texto, vamos ao discurso; e deste aproximamo-nos das coisas 

da coletividade, daquilo que tenha importância capital para o povo local. 

Dado que temos por Amazônia um espaço territorial hoje configurado pelos Estados 

do Norte da Federação brasileira e mais parcela do Maranhâo (que não consideramos, para 

efeito de abraçar representantes regionais) e de Tocantins, pudemos observar que, na capital 

de cada unidade federativa desenvolve-se um agrupamento de produtores culturais 

responsável por deduzir nas suas letras de canções as descrições lítero-musicais que levam 

esse interesse de representação para os mais distantes rincões da sua área de influência social. 

Essa Amazônia unificada, construída por um pensamento da Modernidade 

administrativa colonial, surge aqui, neste contexto lítero-musical, como um espaço sócio-

histórico-cultural dotado de normas de jurisdição territorial capacitada a existir, resistir, e 

sobreviver de per si, como uma só persona, cuja maior representação popular finda recaindo 
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nas mãos e das mãos dos produtores musicais, sempre que se façam ouvir e apreciar com 

suficiente caudal de interesse e de aceitação das suas críticas, com vastas (ainda que 

condensadas) descrições da realidade local. Daí deriva a existência particularista da descrição 

dos cenários locais e da sua lógica de visualização individualizada. Daí sobe ao palco o 

interesse neste objeto como suficiente representante de uma coletividade que busca unidade 

político-cultural. 

O presente Trabalho pautou-se na compreensão do espaço amazônico em harmonia e 

conflito com o homem como sujeito social, envolvido num ambiente em que há uma profusão 

de bens culturais produzidos com fulcro no interesse de identificar-se na sua regionalidade 

amazônida idealizada. 

Considerando que a música (letra e melodia) atravessa a História como elemento 

cultural produtor e reprodutor de significados de cunho cultural, isso nos credencia a afirmar 

com rotundidade que a reflexão em qualquer área demanda um esforço intuitivo diferenciado 

quando se trata de observar conteúdos particulares. Noutras palavras, as letras de canções 

retiradas de espaços vivos propiciam ilações generalizadas típicas do fazer científico, para 

além do intuitivo, para além do impressionístico. 

Avaliamos o nosso resultado por meio da aplicação de análises extraídas de um 

arcabouço metodológico que se valeu de uma perspectiva político-cultural suportada por 

autores de peso, a nos permitir debater um tema importante à sociedade por meio do segmento 

musical –e ao mesmo tempo apresenta, na sua essência, o caudal pesado e firme da temática 

amazônica. 

As letras de canções populares amazônicas, assim como é a MPB em geral, têm como 

a sua base mais definível a crítica a um momento social, no caso, uma crítica ao processo de 

ocupação e de exploração desordenada da Região, à flora e à fauna regionais, a questões 

relativas aos minérios e ao extermínio de grande parte dos povos indígenas, pessoas 

espalhadas na seiva da população local da sociedade envolvente. Com isso, o olhar do sujeito-

autor dos textos deriva de um sentimento originário, nativo, que busca cantar o despertar da 

consciência do povo. 

Portanto, a Pesquisa afinal proporciona um olhar apurado acerca da amplitude maior 

do conhecimento popular sobre a sua região, de modo a que se torna possível um certo 

amadurecimento quanto ao processo de saber como se dirimem as questões socioculturais, por 

meio de uma abordagem plural, tornando-se necessário empunhar um olhar desprovido de 

preconceitos, em que o homem e a natureza estejam integrados a essa dinâmica de encontro e 

de descoberta. 
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Considerando que a reflexão em qualquer área demanda um esforço intuitivo 

diferenciado, quando se trata de observar conteúdos particulares como os expressos pela letra 

das canções, cuja música atravessa a História como um elemento cultural produtor e 

reprodutor de significados, não se pode sempre ter presente a concretude das definições sem 

que suba à vista alguma tonalidade subjetiva.  

Entendemos, assim, que a exploração das letras de canções pode tanto estar 

relacionada a referenciais históricos ou situacionais concretos, o que implica afirmarmos que 

a experiência conteudística por meio das interpretações das letras nos proporcionou um 

enriquecimento a compreender que a música popular é uma ferramenta de comunicação para e 

com a sociedade, como pode demandar uma relação com aspectos mais íntimos e mais 

subjetivos da intuição local. A música é uma arma sociológica. Nós estamos e somos viventes 

das Amazônias. Não há como nos isolarmos do objeto que ousamos querer perceber. 

Portanto, a Pesquisa visou corroborar mas também ampliar os nossos conhecimentos, 

visou debater um tema que é apresentado à sociedade como um bem cultural. Estudar o 

segmento musical –ao mesmo tempo que na sua essência apresenta a temática amazônica– é 

ter um envolvimento pessoalizado e nunca neutro com uma rica experiência que constitui um 

diálogo para melhor compreender as relações de sentido e de formação social do espaço 

amazônico; o que poderá gerar um pensamento crítico e consciente. 

Desse modo, pode-se evitar, assim, uma visão reducionista, simplista, pessoalizada ou 

tê-lo como um lugar de experiência mais amplo que aquele que é figurado pelo senso comum 

e pelas representações sociais e midiáticas, estereotípicas e sem profundidade. 

Sabemos que o mundo contemporâneo é desigual, repleto de mutações, migrações, 

conflitos, contatos que geram crises de identidade e choques culturais. Na Amazônia e nas 

Amazônias não é diferente. É necessário pensarmos, então, que velhas formas de vivência e 

novas formas de sobrevivência devem ser compatíveis com esse momento histórico que ora 

construímos e vivenciamos –ou seja, devemos pensar a pluralidade cultural como algo que é 

presente na dinâmica cultural, como sendo algo positivo, intrínseco na sociedade 

contemporânea, fruto a consumir e consequência a comandar o futuro das gentes que a 

perfazem. 

Ao relacionarmos os conteúdos das letras canções à História e às circunstâncias do seu 

entorno cultural, isso nos possibilitou alcançar as estratégias oriundas de críticas, veladas ou 

não, à sociedade, ou, no pior dos casos, fez-nos ver o que nos é negado observar claramente 

pela lente das representações que circundam o nosso dia a dia. 
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Pensar a Amazônia como território de ampliação do capital social é discuti-la como 

um elemento que está presente no planejamento do desenvolvimento de uma entidade 

territorial, de variadas multiplicidades culturais. Pode-se dizer, nesse sentido, que isso está 

relacionado a aspectos como o desenvolvimento econômico e social, pensando no papel dos 

sujeitos sociais como um fator amplificador desse desenvolvimento; a compreensão de que o 

vínculo social constitui um instrumento de valorização do corpo social. 

Foi pensando na compreensão do espaço amazônico, bem como na sua cultura que 

esta Pesquisa, pautada na percepção da pessoa amazônica envolvida num ambiente singular, 

em que o social se dá, efetivamente, encontrou a sua dimensão nos bens culturais defendidos 

nas letras das canções, produzidos e reproduzidos nesse espaço concreto de articulação dos 

sujeitos sociais. Essa compreensão é decorrente da própria interpretação que faz as canções 

caírem no gosto popular. Uma é devedora da outra. 

Por isso fazem-se canções (populares). Para isto acode o povo na aquisição e difusão 

dos seus cancioneiros preferidos. Por isso preferimos estas bases para nos aproximar da 

realidade das gentes do povo. Por isso torna-se inadiável e necessário pensarmos em um 

espaço envolvido pela História e pela estruturação desse espaço plural como novas fronteiras 

de ocupação da Amazônia em todos os âmbitos. 
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