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resultado de pe-.quisa realizada polo ( impo • I* I *• • pn n 
mim I dia açao Popular, vinculado ao Nik le<> d* I diu a*, ao 
Popular P.iulo Freire do Contra do Ciências S u m r, e 
I dueaçaodaUniversidade do I stadodoI>aiá

A:. ( ortografias simbólicas foram construídas 
mapeando os saberes que envolvem a arte, a religiosidade, 
os costumes o os valores na cultura amazônica pms. nlo . 
nas práticas cotidianas pedagógicas de altabeti/andos 
das comunidades hospitalares, periféricas e rurais 
ribeirinha*. do NI P-CCSE UI PA, de crianças, jovens 
adulto;-e idosos dessas comunidades.

Trata se de resultados de uma pesquisa d») campo, 
que tem a práxis alfabetízadóra do Nf P CCSl UEPA 
corno o ponto do partida, na qual está inserida a temática 
da cultura amazônica e suas manifestações.

A cultura amazônica está presente na vida dos 
sujeitos da pesquisa repassada pela cultura de conversa, 
nos ambientes familiares e comunitários, cujo aprendizado, 
também, está presente nas atividades educativas 
desenvolvidas pelo NEP.

O leitor está convidado a conhecer os saberes e a 
práxis alfnbetizadora dos alfabetizandos das comunidades 
hospitalares, periféricas e rurais ribeirinhas da Amazônia 
que revelam a existência de m últiplos saberes, 
diversidadese a multiculturalidade Amazônica.

Ivanilde Apoluceno do Oliveira e 
Tânia Regina l obato dos Santos
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I  PREFÁCIO

O estudioso Muniz Sodré atribui o termo grego arkhé às culturas 
(|iie se fundam na vivência e no reconhecimento da ancestralidade 
nssa que se assenta na relação com a terra-mãe e na transmissão de 
uma tradição oral que se envolve uma grande diversidade de sabe- 
res do corpo (música, dança, culinária, medicina natural, artesanato, 
dentre outros) repassados pela experiência prátrica, os contos e as 
londas. São culturas eminentemente comunitárias que não admitem a 
separação da natureza, integrando o corpo das pessoas e o meio am
biente (plantas, minerais, animais e os quatro elementos terra, água, 
fogo e ar).

O livro “Cartografia de Saberes: representações sobre a cultura 
amazônica em práticas de educação popular” mostra como os índios 
e negros do Pará imprimiram sua arkhé no cotidiano daquela região, 
fomentando valiosos saberes e práticas miscigenados com a matriz eu
ropéia, e atualizados hoje com influências da nossa modernidade.

Coletânea de pesquisas que versam sobre as manifestações da 
tradição oral na região amazônica e na maneira como os saberes de
rivados da mesma são trabalhados pelos educadores do Núcleo de 
Educação Paulo Freire do Centro de Ciências Sociais e Educação da 
Universidade Estadual do Pará, esse livro vem nos lembrar do rico ma
nancial de culturas que caracteriza o Norte do Brasil, com suas narra
tivas orais, lendas, expressões lingüísticas, seus mitos, valores, cren
ças, danças, músicas, comidas e medicinas naturais. Esse aspecto já 
seria motivo suficiente para adentrar a leitura desses textos pois ainda 
são poucas as oportunidades de tomarmos conhecimento das experi
ências de Educação Popular daquela região do Brasil. Mas o interesse 
das referidas pesquisas ultrapassa o valor de contato com as manifes
tações de educação e cultura popular amazônicas, trazendo ainda as 
seguintes reflexões:

O que vem a ser uma “cultura de conversa”, expressão poética 
utilizada por um dos educandos ribeirinhos para significar a trans
missão oral de saberes e valores de geração para geração que 
implicam uma diversidade muito grande de dimensões (espiritual, 
religiosa, alimentar, simbólica, musical, literária, dentre outras);



Como as culturas do resistência indígenas e afrodescendentes se 
perpetuam pela transmutação gerando um hibridismo de subversão 
às categorizações dos poderes dominantes;
De que maneira se pode, nos processos educacionais, através de 
uma leitura renovada de Paulo Freire, notadamente de seus con
ceitos de círculo de cultura e de diálogo e de sua prática sempre 
amorosa de educador, gerar uma perspectiva intercultural que en
volva, não apenas um reconhecimento óbvio da diversidade cultural 
existente num grupo de educandos, e sim o mergulhar no contexto 
cultural do Outro, procurando, com profundo respeito, aprender a 
sua realidade, compreendê-la e ainda permitir a relação de troca, 
favorecendo o encontro não impositivo de culturas diferenciadas e 
descobrindo as relações - conflitivas ou não - entre ambas.
Como tirar proveito da complexidade de culturas da ancestralida- 
de no fazer pedagógico diante da realidade que a escola conven
cional nos coloca que, como bem o explicita uma educanda do 
projeto, não fomenta os valores comunitários de solidariedade, do 
cuidar, do respeito ao Outro e à natureza, nem o pertencimento 
comunitário.
Esses são apenas alguns dos questionamentos que esse livro le

vanta, constituindo uma preciosa constituição para os estudiosos da 
área de Educação Popular que se interessam pelos processos intercul- 
turais que atravessam o fazer pedagógico. Assim são muitos os motivos 
para navegar por esses lindos textos, escritos num tom aprazível que 
nos trazem imagens, festas e costumes envolventes e ainda os cheiros, 
temperos e sabores da Amazônia que tanto nos fazem água na boca.

Sandra Haydée Petit1 1 *

1 Doutora em Ciências da Educação Pela Paris VIII. Prof3. do Núcleo de Movimentos Sociais, Educação Popular
e Escola da FACED - UFC (Universidade Federal do Ceará).
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Viver uma cultura é conviver com e dentro de um 
tecido de que somos e criamos, ao mesmo tempo, 

os fios, o pano, as cores o desenho do bordado 
e o tecelão. Viver uma cultura é estabelecer em 

mim e com os meus outros a possibilidade do 
presente. A cultura configura o mapa da própria 

possibilidade da vida social. Ela não é a economia 
e nem o poder em si mesmos, mas o cenário 

multifacetado e polissêmico em que uma coisa e a 
outra são possíveis. Ela consiste tanto de valores 

e imaginários que representam o patrimônio 
espiritual de um povo, quanto das negociações 

cotidianas através das quais cada um de nós 
e todos nós tornamos a vida social possível e

significativa.

Carlos Rodrigues Brandão (2002 b, p. 24)
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Tudo o que a espécie humana criou e segue 
criando; tudo o que foi pensado e posto 

por escrito ou em alguma outra duradoura 
forma de comunicação entre pessoas de 

uma cultura, em alguma língua; tudo o que 
a filosofia e as ciências, as religiões e as 

espiritualidades, as artes e os artesanatos 
geraram e seguem gerando a cada dia, por 

toda a parte; tudo o que é uma realização 
da complexa e múltipla experiência das 

culturas humanas, sob a forma de saber, 
de valor, de descoberta, de invenção, 
de bem, de belo e de verdadeiro, tudo 

isso, no momento em que “inventado" ou 
“descoberto", existe em estado de criação.

Carlos Rodrigues Brandão (2002a, p. 210)
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O Núcleo de Educação Popular Paulo Freire -  NEP do Centro de 
Ciências Sociais e Educação da Universidade do Estado do Pará -  
CCSE-UEPA desenvolve estudos e atividades pedagógicas com crian
ças, jovens, adultos e idosos em comunidades hospitalares e periféricas 
de Belém e rurais-ribeirinhas do município de São Domingos do Capim, 
no Estado do Pará, que apresentam distintos saberes, imaginários e 
representações sobre a sua prática social cotidiana.

As comunidades hospitalares constituem espaços educativos com 
ofertas de turmas de alfabetização para pacientes em tratamento de 
saúde especializada, sendo que um dos espaços é uma associação de 
voluntariado que presta atendimento a pessoas em tratamento oncoló- 
gico da região metropolitana de Belém e do interior do Estado do Pará, 
e o outro, um albergue hospitalar, vinculado ao Governo do Estado, que 
atende, especificamente, crianças, jovens e adultos provenientes do in
terior do Estado.

As comunidades periféricas constituem turmas de alfabetização 
ofertadas em centros comunitários, associações de moradores, entre 
outros, em bairros periféricos de Belém, com atendimento a jovens, adul
tos e idosos pertencentes às classes populares, tais como: operários da 
construção civil, empregadas domésticas, pessoas sem empregos ou 
ligadas ao mercado informal, pessoas que apresentam necessidades 
especiais, entre outras.

As comunidades rurais-ribeirinhas constituem turmas de alfabeti
zação de jovens, adultos e idosos residentes nas áreas ribeirinhas do 
município de São Domingos do Capim.

Nas atividades educativas realizadas pelo NEP os educadores 
encontram representações sobre a cultura amazônica e suas mani
festações nos textos, nos desenhos e nas falas dos alfabetizandos e 
debatem em classe sobre essa temática. Nas comunidades rurais-ri
beirinhas a cultura amazônica, além do espaço escolar, é expressa na 
«cultura da conversa», oralidade dos mais antigos, que muitas vezes 
não dominam a escrita e a leitura da palavra, mas que se utilizam dos 
espaços comunitários e religiosos para a transmissão dos saberes, 
dos valores e da tradição social das populações locais, configurando a 
cultura amazônica como fundamental no processo de formação social 
dessas comunidades.

Por estar presente na prática alfabetizadora com crianças, jovens, 
adultos e idosos, as manifestações da cultura amazônica passam a se 
constituir em tema relevante de investigação, considerando-se que a re
lação que os educandos estabelecem com o saber construído no seu
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colidmno social é ressnltndn poi I reire (1995, p. 110) como fundamen
tal ,10 desenvolvimento das práticas pedagógicas. «Abrir-se à 'alma da 
t ultura ó deixar-se 'molhar-se', ensopar das águas culturais e históricas 
don indivíduos envolvidos na experiência», e o mergulhar nas «águas 
< ulturais» das massas populares, implica em compreendê-las para de- 
nonvolver uma nova prática pedagógica.

Os saberes que envolvem a arte, a religiosidade, os costumes e os 
valores na cultura amazônica estão no centro dos debates sobre a forma- 
i>t"io o a prática de educação popular destas comunidades, e o seu estu
do possibilita a construção de novas diretrizes e práticas educativas, cujo 
ponto de partida é a reflexão sobre a própria práxis dos educadores e dos 
nducandos contextualizada na cultura local, compreendendo-se que:

educar é criar cenários, cenas e situações em que, entre elas e eles, 
pessoas, comunidades aprendentes de pessoas, símbolos sociais 
e significados da vida e do destino possam ser criados, recriados, 
negociados e transformados. Aprender é participar de vivências cul
turais em que, ao participar de tais eventos fundadores, cada um de 
nós se reinventa a si mesmo (BRANDÃO, 2002b, p. 26). I

I ’or isso, levantamos a problemática: como crianças, jovens, adultos 
m idosos, que não possuem conhecimento da leitura e da escrita da pala- 
v i . i (;xpressam as manifestações da cultura amazônica nas suas múltiplas 
mlnções sociais e de que forma influenciam no processo educacional?

O objetivo geral deste estudo consiste em cartografar os sabe- 
ms presentes nas práticas cotidianas pedagógicas de alfabetizandos 
d,is comunidades hospitalares, periféricas e rurais-ribeirinhas do NEP- 
CCSE-UEPA, com ênfase nas manifestações da cultura amazônica. E 
npiüsenta como objetivos específicos:

1) Identificar as representações sobre a cultura amazônica presen
tes na prática cotidiana pedagógica de crianças, jovens, adultos 
e idosos alfabetizandos do NEP-CCSE-UEPA;

2) Possibilitar a compreensão teórico-metodológica da práxis alfabe- 
tizadora popular com crianças, jovens, adultos e idosos;

3) Repensar a práxis alfabetizadora do NEP-CCSE-UEPA a partir 
da reflexão sobre a própria prática dos educadores e dos edu- 
candos, contextualizada na diversidade de comunidades: hospi
talares, periféricas e rurais-ribeirinhas;

4) Viabilizar a continuidade do estudo iniciado, em 2003, pelo Gru
po de Pesquisa em Educação Popular, em relação aos sabe-



res, imaginários o representações de jovens, adultos o idosos 
de comunidades rurais-ribeirinhas, sobre suas práticas sociais 
cotidianas.

Trata-se de uma pesquisa descritiva de campo, de abordagem qua
litativa, que tem a práxis alfabetizadora do NEP-CCSE-UEPA o pon
to de partida, na qual está inserida a temática da cultura amazônica e 
suas manifestações, considerando como André e Ludke (1986) que a 
pesquisa qualitativa implica um contato direto e constante no cotidiano 
escolar.

Para Brandão (2003, p. 186) o qualitativo «é uma escolha fundada 
em uma leitura teórica, é um estilo de relacionamentos, é uma aborda
gem de fenômenos (de pessoas, da sociedade, da história, da cultura, 
da vida)».

Essa investigação é considerada, ainda, um estudo da comunida
de ou realidade social, que segundo Brandão (2003, p.233) centra-se 
«sobre dados locais, fatos conectivos e percepções vivenciadas», com 
ênfase em dois aspectos: «1o) a participação integrada de professores e 
alunos de uma escola ou de um curso de alfabetização e 2o) a interação 
da equipe de pesquisa com a comunidade».

Ela é uma experiência participativa de busca e construção de conhe
cimentos em que alunos e professores se envolvem, cada um «na 
sua». De maneira tão ativa e diferenciada quanto possível. [...] Ela 
não é uma pesquisa sobre ou na comunidade. É uma pesquisa da 
e pretende ser, também, uma pesquisa com a comunidade (BRAN
DÃO, 2003, p. 234).

Dimensiona-se como uma pesquisa interdisciplinar, porque se cons
titui em uma interpretação da realidade vista a partir da multiplicidade de 
leituras, ou seja, a observação do mesmo fenômeno, por meio de dife
rentes olhares, os dos diversos campos do saber (OLIVEIRA, 2003).

O mapeamento cartográfico dos saberes presentes na cultura 
amazônica e expresso pelos educandos do NEP na prática cotidiana do 
espaço alfabetizador foi realizado tendo como referência a cartografia 
simbólica, compreendida como «modo de imaginar-se e representar-se 
a realidade social» (OLIVEIRA, 2003, p,12). Para Santos (2002) a car
tografia permite a identificação das estruturas de representações dos 
diversos campos do saber sobre a realidade social

A  cartografia dos saberes baseia-se, ainda, na «cartografia cultu
ral» mencionada por McLaren (1991, p. 35), como uma tentativa de «de-
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0 Hinnilicüdos que oxlstom, tnnto na superfície, como submersos 
i ti|iiinllo8 manifestos do encontro pedagógico».

1 nrm mapeamento consistiu na identificação dos seguintes saberes 
i .iliuiain amazônicos: (a) vocabulário; (b) medicina popular; (c) culiná-

t (d) Imidas e mitos; (e) religiosidade popular; (f) músicas e (g) a fauna 
" i fim n

Ahiiiiii, a cartografia como estratégia metodológica possibilitou o 
• ipmminnto da cultura amazônica em suas diversas dimensões, repre- 
. itl.ii ii li i traços subjetivos da história e da vida social das comunidades 
mi t õntcns envolvidas.

A pesquisa foi realizada em 07 turmas envolvendo 30 sujeitos1, 
.hiiiIn OH educadores e 19 alfabetizandos do NEP e 03 pessoas perten- 
miintt á comunidade ribeirinha de São José do S do município de São 

l imuingos do Capim, conforme Quadro 1, a seguir.

Quadro *1
Turmas, Sujeitos e Comunidades Pesquisadas do NEP

7
1 urinas

8
Educadores

19
Alfabetizandos

0 3 -Pessoas 
Comunidade 

São José do S

05 - Ambientes 
Educativos

02 03 01 -
Hospitalar I 

Crianças

02 02 01 -
Hospitalar II 

Jovens, adultos 
e idosos.

01 01 01 -
Periférica -  Marco 
Jovens, adultos e 

idosos.

01 01 12 -
Periférica -  Guamá 
Jovens, adultos e 

idosos.

01 01 4 03
São José do S -  SDC 
Jovens, adultos e 

idosos.

Dos 8 educadores entrevistados 07 são mulheres e 01 é homem. 
A maioria é natural do Estado do Pará, sendo uma professora oriunda 
do Rio de Janeiro e outra de Pernambuco. A faixa etária predominante é

I Os sujeitos para não serem identificados serão referidos por meio de nomes fictícios e com os seguintes có
digos: Ed. (educador); Alfa. (alfabetizando); Mora. (Morador) e Ambientes Educativos: CPG (Comunidade Pe
riférica do Guamá); CPM (Comunidade Periférica do Marco); CHIP (Comunidade Hospitalar Infantil Pavilhão); 
CHEP (Comunidade Hospitalar EJA Pavilhão); CHIA (Comunidade Hospitalar Infantil Associação); CHEA (Co
munidade Hospitalar EJA Associação) e CR (Comunidade Ribeirinha)



entre 25 e 26 anos. Fora dosta faixa etária identificamos uma professora 
com 20 anos e outra com 40 anos. Há um equilíbrio na formação, sendo 
04 graduados (sendo 01 de nível médio) e 04 em processo de graduação, 
mas todos nos últimos anos do curso. Predomina alunos de Pedagogia 
seguido do Curso de Formação de Professores. Em relação ao tempo de 
atividade educativa no NEP 04 estão na faixa dos 3 a 5 anos e 04 estão 
entre 9 meses e 1 ano e meio.

Os alfabetizandos participantes da pesquisa são 03 homens e 16 
mulheres, situados na faixa etária de 11 a 70 anos. Um dos sujeitos 
apresenta necessidade especial, déficit cognitivo, dois estão em trata
mento médico e os demais habitam em Belém ou no município São 
Domingos do Capim, onde estudam nas turmas do NEP, trabalham e 
vivenciam no campo a cultura da Amazônia.

Entre os membros da comunidade de São José do S de São Do
mingos do Capim 02 são homens e 01 mulher, estando na faixa etária 
dos 25 a 70 anos.

Os critérios de escolha dos sujeitos apresentam caráter intencio
nal: serem integrantes das turmas do NEP, participarem efetiva e pro
dutivamente nas atividades pedagógicas e o interesse em participar da 
pesquisa.

Estratégias metodológicas utilizadas:
• Levantamento bibliográfico durante toda a operacionalização da 

pesquisa, sobre temas relativos à educação popular, saberes, 
cultura, cultura amazônica, religiosidade vocabulário, mitologia 
e representações sociais, envolvendo estudos em grupos.

• Levantamento documental de relatórios de atividades dos edu
cadores e das produções dos alfabetizandos (textos, discursos, 
desenhos).

• Realização de dinâmicas pedagógicas com os alfabetizan
dos, envolvendo temas relativos à cultura religiosa amazôni
ca (lendas, artes, costumes, tradições, valores, religiosidade, 
etc.), sendo que na comunidade ribeirinha de São José do 
S, estiveram presentes, também, 03 pessoas pertencentes à 
comunidade.

As dinâmicas foram realizadas em 05 espaços educativos do NEP 
e objetivaram instigar os alfabetizandos a expressarem manifestações 
e representações sobre a cultura amazônica, possibilitando a carto
grafia dos referenciais culturais presentes em suas falas, desenhos, 
gestos e textos.
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f\ i  iiinAmicns onvolvomm na seguintes etapas:
I Mtttilhmçâo no espaço da sala de aula de fotos e objetos que 
inlmtiiMsem a realidade geográfica, sócio-ambiental e cultural 
umn/ônica, bem como de imagens e objetos de outras regiões 
dn llrosil e do Mundo.

^  .3 ■* n.r mj..
Fonte: NEP/CCSE/UEPA 

Foto 1 -  Objetos e fotos utilizados nas dinâmicas

• Visualização das imagens e objetos pelos alfabetizandos, que 
caminhavam pelos ambientes educativos ao som de músicas 
amazônicas.

• I scolha de imagens e/ou objetos com as quais os alfabetizan
dos tenham se identificado, e a explicação sobre o porquê da 
escolha, ressaltando aspectos culturais, da sua história de vida, 
familiar e comunitária.

■ Realização de debate, sendo este motivado pelo diálogo e pela re
flexão, para que os alfabetizandos expressassem suas manifesta
ções e representações culturais, valorizando a memória e as suas 
narrativas orais.

• Produção dos alfabetizandos de textos e/ou desenhos que sim
bolizem aspectos de sua cultura e do seu cotidiano expressos 
no debate.

As fotos utilizadas retratavam em relação à cultura amazônica: o 
i ;ino e a imagem de N.S de Nazaré, a fauna e a flora e as populações 
nmnzônicas (indígenas, caboclas, urbanas), meios de transporte (bar- 
i os, canoas, carros, ônibus), danças, cidades, culinária e brincadeiras 
Hn Amazônia, entre outras.

Os objetos distribuídos referentes à cultura amazônica foram: o pa
deiro, o tipiti, a cuia, a imagem de N. S. Nazaré e a cobra de brinquedo 
do rniriti e de papel.



Ressalta-se que, juntamente a estas imagens o objolos da cultura e 
sociedade amazônicas, foram utilizados na dinâmica, fotos e objetos de 
outras regiões do Brasil e do mundo, visando perceber a identificação 
dos alfabetizandos com os elementos culturais retratados e o sentimen
to de pertencimento em relação à região amazônica.

Os textos e desenhos produzidos na etapa final da dinâmica, sob 
autorização dos alunos, foram recolhidos para análise das representa
ções, as falas significativas foram gravadas e houve registro fotoqráfico 
de dinamicas realizadas.

Realização de entrevistas com os (as) educadores (as) do NEP 
com uso de gravador.

As entrevistas semi-estruturadas abrangeram os seguintes temas: 
conceito de cultura e de cultura amazônica; vivência na cultura amazô-

na vida pessoal, educativa e social; e a cultura amazônica no tra
balho educativo do NEP, com ênfase para as atividades com este tema 
para as manifestações e representações culturais dos alfabetizandos 
expressos nas turmas e para dados sobre o planejamento, a metodolo
gia e a avaliação.

Sistematização e análise dos dados foram efetivadas por meio de 
temáticas construídas em torno de quatro questões norteadoras:

1) O que representam sobre a cultura amazônica?
2) Como manifestam a cultura amazônica nas práticas sociais e 

educacionais?

3) A que saberes as representações sobre cultura amazônica estão 
relacionadas?

4) Quais os efeitos dessas representações no ambiente social e 
educativo?

Essas questões pautam-se no pressuposto de que o conteúdo cog
nitivo das representações expressas pelos sujeitos está relacionado às 
condiçoes socioculturais e ao estatuto epistemológico das representa- 
çoes sociais. (JODELET 1989 apude SÁ, 1998).

Para Cattelan (2003), a Representação Social dimensiona-se como 
uma forma de leitura do mundo, por sujeitos sócio-históricos, sendo 
então, referência de certa posição social

Na visão de Moscovici (2004) as representações sociais têm como fi
nalidade tornar a comunicação dentro de um grupo «relativamente não-pro- 
blematica e reduzir o “vago” através de certo grau de consenso entre seus
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menii.intiii n fiflo formados no procosso de comunicação social, no qual as 
i adquirem «um repertório comum de interpretações e explicações, 

i i i> i umpnilamentos que podem ser aplicadas à vida cotidiana».
Mu nnludo das representações dos sujeitos da pesquisa sobre cul- 

• nno nnion utilizamos como indicadores operacionais: as práticas 
i ii (nn Instas, as narrativas mítico-lendárias, a culinária, o vocabulá-
i mimio.i, a dança e a medicina popular) e as práticas educacionais 

in ii i' ii. ne do cuidar, cultura de conversa e educação popular do NEP).
i in mibnros culturais da Amazônia mapeados também foram utiliza-

i ii.....mu i oferendais de análise e sistematizados por temáticas na orga-
»• \n dos capítulos: (1) lendas, mitos e religiosidade popular; (2) fauna,

• i n mndicina popular; (3) culinária e (4) vocabulário e músicas.
A m i alegorias de análise «Cultura», «Cultura Amazônica», «Imagi- 

uimm «Representação Social» e «Cultura de Conversa» foram cons» 
inildnn no decorrer da pesquisa, tendo como suporte Brandão (2002a; 
nu)r'b), I mire (1981), Geertz (1978), Loureiro (1995) Castoriadis (1982),
' 1m* i ovioi (1998) e Oliveira e Mota Neto (2004), entre outros.

i ) Relatório da Pesquisa foi organizado em 05 capítulos, descritos 
i nnqiiir, tendo como base as temáticas, os indicadores operacionais e 

ml mi os culturais mapeados.
I «Cultura, Cultura Popular Amazônica e a Construção Imaginá- 

i ia da Realidade» -  analisamos o significado social da cultura, 
trazendo para debate a relação da cultura amazônica com as 
questões da diversidade e da globalização cultural.

II «Saberes Culturais, Religiosidade e Mitologia Amazônica» -  re
fletimos sobre os saberes e manifestações culturais expressas 
pelos sujeitos da pesquisa referentes à religiosidade e mitologia 
amazônica.

III -  Saberes do Cuidar, Hibridismo Cultural no Processo de viver 
humano -  estudamos o processo de hibridismo cultural no pro
cesso de viver humano, tendo como referência o saber do cuidar 
de alfabetizandos e educadores do NEP.

IV -  Vivências Cotidianas da Cultura Amazônica: Culinária -  ana
lisamos elementos da culinária amazônica vivenciados e ma
nifestos pelos sujeitos da pesquisa em suas práticas sociais e 
educacionais.

V-Vivências Cotidianas da Cultura Amazônica: Vocabulário e Mú
sica -  estudamos traços do vocabulário e das músicas da Ama-



zônia vivenciados e manifestos pelos educadores e educandos 
em suas práticas sociais e educacionais.

VI -  A Cultura Amazônica em Práticas Pedagógicas de Educado
res Populares -  refletimos sobre como os educadores do NEP 
trabalham pedagogicamente as representações dos alfabetizan- 
dos sobre a cultura amazônica e qual a influência da formação 
do NEP na prática dos educadores face às manifestações cultu
rais dos alfabetizandos.

Nas Considerações Finais tecemos comentários sobre os resulta
dos da pesquisa e apontamos caminhos para repensar a práxis alfa- 
betizadora do NEP face às representações da cultura amazônica dos 
educandos e as dificuldades enfrentadas pelos educadores no enfren- 
tamento de questões culturais vivenciados em seus ambientes educa
tivos.

Ivanilde Apoluceno de Oliveira



I  CAPÍTULO

CULTURA, CULTURA POPULAR 
AMAZÔNICA E A CONSTRUÇÃO 

IMAGINÁRIA DA REALIDADE
Denise Sousa Simões Rodrigues 

Ivanilde Apoluceno de Oliveira 
João Colares da Mota Neto 

Maria Josefa de Souza Távora

Para compreender-se a Amazônia e a experiência humana 
nela acumulada, seu humanismo, deve-se, portanto, levar 

em conta seu imaginário social. Todo verdadeiro humanismo 
deve fundar-se além das conquistas da ciência. Porque: 

“Há uma faculdade do possível que é necessário estudar 
por meios diferentes de introspecção bergsoniana, (por 

exemplo), sempre suspeita de regressão. É essa faculdade 
do possível que liga o devaneio ao poema, que liga a cultura 
à poesia. Na realidade amazônica o mundo físico tem limites 

sfumatos, fundidos ou confundidos com o supra real, daí 
porque 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.

João de Jesus Paes Loureiro (1995, p. 86) I

I I O Significado Social da Cultura

Estudos sobre cultura envolvendo a Amazônia exigem cuidados 
nspeciais com a delimitação conceituai em uma área já por si mesma 
problemática em suas infinitas possibilidades subjetivas, todas com sua 
influência percebida ou não sobre o que relatamos como fruto da pes
quisa de campo. Em nossa região a riqueza de sua alteridade exige 
que parâmetros sejam postos desde o início para que a coerência seja 
solidamente construída.



Em primeiro lugar, existem múltiplas Amazônias seja qual for o foco 
da análise que se empreenda. Estamos particularmente interessados 
em desvelar a importância da produção e transmissão de saberes e 
práticas culturais no decorrer do processo educacional em que se possa 
vislumbrar o entrelaçamento do viver entre a água, a mata e as cidades 
e suas estratégias de sobrevivência para as populações estudadas, ru- 
rais-ribeirinhas e urbano-periféricas.

Talvez nenhum lugar do planeta seja objeto de tantas preocupa
ções ecológicas quanto a Amazônia. Adramaticidade e o exagero, mui
tas vezes, são disfarces de um discurso de defesa da vida do planeta 
que desconsidera o básico, aqueles que vivem na vastidão da planície, 
às margens de seus rios ou nas pequenas, médias e grandes cidades.' 
Para estabelecer um diálogo justo e equilibrado, um mínimo de informa
ções corretas e atualizadas deve servir de suporte às reivindicações dos 
amazônidas em tempos de globalização acelerada.

_ Uma Parcela dessas informações deve resgatar os elementos que 
estão presentes na base do seu sistema social de representações cultu
rais e que não podem permanecer relegados ao silêncio, uma vez que 
são o componente essencial de sua identidade amazônida, constituindo 
aquilo que em geral designamos como saberes e que reúne suas ma
nifestações artísticas, as poéticas e o processo de sua criação e trans
missão.

Os saberes de uma população devem ser entendidos como a di
mensão cognitiva de sua cultura, exigindo um estudo aprofundado sobre 
as formas de produção e socialização.

Devemos tentar reduzir as ambigüidades e discrepâncias as quais 
o conceito de cultura induz, atentando-nos para uma definição coeren
te com as análises da cultura amazônica que serão empreendidas nos 
próximos capítulos. Esta definição fundamenta-se em uma concepção 
antropológica de cultura, com forte influência da Semiótica.

Nesta direção, a cultura faz parte do existir humano, compreen
dendo-se o ser humano como ser em permanente tornar-se e fazer-se.
A cultura faz parte do processo de criação de mundos. Para Brandão 
(2002b, p. 22):

Nós somos aquilo que nos fizemos e fazemos ser. Somos o que cria
mos para efemeramente nos perpetuarmos e transformarmos a cada 
instante. Tudo aquilo que criamos a partir do que nos é dado, quando 
tomamos as coisas da natureza e as recriamos como os objetos e 
os utensílios da vida social representa uma das múltiplas dimensões
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daquilo quo, oni umn outra, chamamos do. cultura. O quo fazemos 
quando inventamos os mundos em que vivemos: a família, o paren
tesco, o poder do estado, a religião, a arte, a educação e a ciência, 
pode ser pensado e vivido em uma outra dimensão.

Em sua relação com a natureza o ser humano cria formas de ser e 
«In viver diferentes, constituindo-se a experiência social da cultura todo 
u complexo e diferenciado aparato de ordenação da própria vida social 
(MUANDÃO, 2002b, p. 24), criando 0 que 0 autor chama de «mapas 
simbólicos» de roteiros e princípios que orientam a vida dos seres hu
manos e as trocas que estes estabelecem entre si e com 0 mundo.

Na análise de Brandão (2002), a cultura é um complexo simbólico, 
ulravés do qual, e somente através dele, a vida social é possível. Esta 
1 unceituação semiótica de cultura é também apresentada por Geertz 
(1978), para quem culturas são «sistemas entrelaçados de signos in- 
Inrpretáveis», contextos em que estão imersos os comportamentos, as 
instituições e os processos sociais.

Geertz (1978) seguindo uma tradição Weberiana, compreende 0 
tior humano como um animal amarrado a teias de significados que ele 
mesmo teceu. A cultura seria essa teia de significados, que contextua- 
li/a a vida prática dos sujeitos sociais dando-lhes referências para agir, 
sentir e pensar. A produção cultural seria um processo de produção de 
sentidos, de transformação da natureza e de comunicação humana. 
Complementando sua definição, 0 autor apresenta a interpretação como 
o método adequado de análise dos processos culturais.

Acreditando como Max Weber, que 0 homem é um animal amarrado 
a teias de significados que ele mesmo teceu, assumo a cultura como 
sendo essas teias e a sua análise, portanto, não como uma ciência 
experimental em busca de leis, mas como uma ciência interpretativa, 
à procura do significado (GEERTZ, 1978, p. 15).

A esta definição de cultura pode-se acrescentar a idéia de padrões 
sistematizados de comportamentos, que atuam de modo a orientar a 
movimentação social dos atores. Esses padrões prevalecentes em de
terminados grupos, em períodos de tempo específicos, podem ser ob
servados e convertidos em objeto de pesquisa, inclusive comparados a 
outros conjuntos semelhantes.

O pertencimento a uma determinada cultura constitui 0 suporte do 
processo de identificação ao nível do sujeito, definido por Laplanche 
(1995, p. 226) como:
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Um procosso psicológico polo qual um sujeito assimila um aspecto, 
uma propriedade, um tributo do outro e se transforma, total ou par
cialmente, segundo o modelo desse outro. A personalidade constitui- 
se e diferencia-se por uma série de identificações.

O processo de identificação tem como suporte as relações estabe
lecidas pelos indivíduos enquanto grupo pertencente a uma determina
da cultura, como produto de socialização, que determinará o modo pelo 
qual eles estabelecerão suas relações com a natureza, com os outros 
homens e consigo mesmo.

A identidade coletiva, considerada como um processo, envolve: for
mulação de estruturas cognitivas referentes aos objetivos, aos meios 
e ao ambiente da ação; estímulo de relacionamento entre os agentes, 
que comunicam, negociam e tomam decisões e preparo de investimen
tos emocionais, que habilitam os indivíduos a se reconhecerem nos ou
tros.

Esse processo de transformação da natureza e construção das iden
tidades coletivas só é possível pela comunicação de significados, por meio 
da qual homens e mulheres fazem-se no mundo como seres culturais. 
Neste sentido, a cultura faz parte do seu projeto histórico de humanização, 
isto é, o ser humano ao criar cultura faz a si próprio e faz história. Segundo 
Freire (1981, p. 56-7):

Nas permanentes relações homem-realidade, homem-estrutura, re- 
alidade-homem, estrutura-homem origina-se a dimensão do cultural 
que em sentido amplo, antropológico-descritivo, é tudo o que o ho
mem cria e recria [...] Todos os produtos que resultam da atividade do 
homem, todo o conjunto de suas obras, materiais ou espirituais, por 
serem produtos humanos que se desprendem do homem, voltam-se 
para ele e o marcam, impondo-lhe formas de ser e de se comportar 
também culturais.

Falar do ser humano como ser de relações implica dizer que não se 
pode falar de homens e mulheres sem mencionar o mundo no qual estão 
inseridos; a ação do mundo configura o ser humano, mas o mundo tam
bém sofre a intervenção humana. E, neste processo dialético, o mundo 
ganha significado.

Na medida em que o homem integrando-se nas condições de seu con
texto e vida, reflete sobre elas e leva respostas as desafios que se lhes 
apresentam, cria cultura. A partir das relações que estabelece com seu 
mundo, o homem criando, recriando, decidindo dinamiza este mundo.
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Contribui com algo do <|uul olo é autor... por este ato cria cultura [...] 
não só por suas relações o por suas respostas, o homem é criador de 
cultura, ele é também fazedor da história (FREIRE, 1980, p. 38).

A cultura, então, é entendida como interações que se dão no nível 
mlnipnssoal e social, nos quais há trocas simbólicas de sistemas de 
i* intimação, de veiculação ideológica, sofrendo as influências do meio 

ri unómico, social, ambiental e político que lhe servem como âncora.
Porém, como delimitar esse processo de elaboração simbólica da 

m.illilude? A análise do imaginário tal como foi formulada porCornelius 
< nnloriadis é importante porque nos permite dialogar com os sujeitos e 
.. mo(;i;il-histórico. O autor afirma que:

As significações não são, evidentemente, o que os indivíduos se re
presentam consciente ou inconscientemente, ou aquilo que eles pen
sam. Elas são aquilo, mediante e a partir do que os indivíduos são 
formados como indivíduos sociais, podendo participar do fazer e do 
representar, agir e pensar de maneira compatível, coerente, conver
gente mesmo se ela é conflitual (o conflito mais violento que possa 
dilacerar uma sociedade ainda pressupõe um número infinito de coi
sas “comuns" ou “participáveis”) (CASTORIADIS, 1982, p. 411).

A questão assim colocada em seus componentes essenciais não 
nsc,onde a sua complexidade, que se ancora nas relações estabele
cidas entre a compatibilidade e a complementaridade essencial das 
mpresentações dos indivíduos, sem o que eles e elas nada seriam.
I ssas relações dizem respeito à manifestação e instituição primeira do 
nocial-histórico e do imaginário social que instaura as condições obje
tivas do representar/dizer social (legein) e do fazer social (teukhein).
I sse fluxo contínuo de representações produzidas, absorvidas e re
construídas pelos indivíduos cria situações específicas para a com
preensão da construção das identidades coletivas e individuais e da 
produção do conhecimento, dos saberes compartilhados.

Para Castoriadis (1982) o imaginário é entendido como processo 
de criação incessante e essencialmente indeterminada (social-históri- 
ca e psíquica) de figuras/formas e imagens a partir das quais é possí
vel falar-se «alguma coisa». A «realidade» e a «racionalidade», então, 
seriam seus produtos.

O simbólico no imaginário possibilita tanto a expressão de algo 
como o seu existir, passando do virtual ao real, assim como, o simbo
lismo pressupõe uma capacidade imaginária, a de «ver em uma coisa



o que ela não é, de vê-la diferente do que é». Isto significa que «o sim
bólico comporta, quase sempre, um componente «racional-real»: o que 
representa o real ou o que é indispensável para o pensar ou para o agir. 
Mas este componente é tecido inextricavelmente com o componente 
imaginário efetivo (P. 155)».

Neste sentido, assumir a cultura como processo construção imagi
nária da realidade, significa entendê-la como um processo de comunica
ção, no qual a produção do sentido se depreende da intersubjetividade. 
Além disso, há de se considerar a cultura como um lugar no qual se arti
culam os conflitos sociais e se atribuem diferentes sentidos às coisas do 
mundo através do corpo, do imaginário, do simbólico, da participação, 
da interação, da poesia e do cotidiano. Nela se constituem os sujeitos e 
a sua identidade coletiva.

Existe uma ligação intrínseca entre os conceitos de comunicação 
-  como interações, trocas simbólicas e o de cultura -  no qual se articu
lam os conflitos e se constituem os sentidos. A comunicação torna-se 
uma modalidade constitutiva das dimensões da(s) culturas(s), e os pro
cessos culturais tornam-se articuladores das práticas de comunicação 
junto com os movimentos da sociedade.

Segundo Jesus (1999) a cultura em Gramsci adquire quatro dimen
sões:

1) política, como reprodutora ou questionadora de discursos ideoló
gicos;

2) cognoscitiva, porque indica uma concepção de mundo e de vida 
oferecendo matrizes de conhecimento e comportamento (valo
res, saberes, idéias, representações, percepções e ações);

3) dinâmica, porque contém elementos contraditórios que coexis
tem simultaneamente. Por exemplo: as concepções de mundo 
reacionárias e progressistas, os valores de vida que estão implí
citos e em contraposição com a cultura hegemônica, a oficial ou 
elaborada e, vice-versa;

4) totalizadora, porque integra o cotidiano, o lazer, a fábrica, as di
mensões subjetivas e sensoriais do sujeito, a religião, enquanto 
espaços significativos e concretos.

Essa valorização da dimensão cognitiva da cultura feita por Gra
msci possibilita-nos destacar no processo de comunicação humana os 
elementos situacionais e contextuais entre os pólos ativos do produtor e 
do receptor,ou seja, como a cultura intervém na mensagem e condiciona 
a sua recepção para ser aceita, rejeitada ou selecionada.
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i ii.imsci, então, segundo Jesus (1999, p.33) afirma «a importância 
.M t ullum e do sujeito na luta para a conquista da hegemonia», trazen- 
*Im |m m  debate a história, o conflito e o poder como constituintes dos 
. nmios culturais.

Inlo significa que há um processo de mediações culturais, no qual
• w/ms intencionadas dos agentes das instituições sociais como a es-

• 'dn a Inmília, a igreja, o sindicato e, os condicionantes étnicos, de clas- 
» mii;iíil, culturais, sexuais, de idade e gosto, determinam os sentidos e 
iqmtlcíidos últimos da relação entre o produtor e o receptor da mensa- 
i*mm A este respeito, Orozco (1999, p. 2) afirma que: «los significados 

i miper.o son apropiados según han sido propuestos, porque el proceso 
.li t nmunicación no concluye con su transmisión, sino que más bien se 
ntli in» l ’or isso, a importância das mediações escolares e culturais na 
 pçfio das mensagens.

Nnssa perspectiva, o processo social de dominação, pelo qual uma
• l.nun «impõe» a sua cultura sobre as demais, pode ser visto não mais 

miiu imposição que vem de fora para dentro, ou da burguesia para as 
linuoH populares, e sim como sujeitos que se comprometem com a cul-

luhi hegemônica, que identifica, como seus, os interesses que ela traz. 
rum  hnrbero (2000, p. 5) isto significa que:

Ia hegemonia no es una entidad estática que se tiene en si misma, 
sino algo que se hace y se rehace permanentemente en un proceso 
vivido, hecho de seducción y complicidad, de una apropiación dei 
sentido por el poder siempre precaria, amenazada de desafección 
y disolución.

I )e acordo com Barbero (2000), a cultura se articula a partir das 
Inunidades da conjuntura, isto é, os imperativos econômicos também 
l mm passam a dimensão simbólica cotidiana e participativa da cultura, e 
m n versa. Ela está envolta em relações de poder que se configuram 
i*in cada formação social. A cultura, então, é produto de conflitos con- 
i mios que se travam no campo econômico e simbólico.

Assim, falar em cultura implica inevitavelmente na questão do po- 
i lm, arena na qual se processam conflitos, tensões e competições. Para
l imndão:

Ao mesmo tempo em que são a resultante de relações determinadas 
pela desigualdade e o arbítrio, idéias, valores e símbolos da cultura 
criam e regeneram, como atos de força de que a ocultação da própria 
força do arbítrio é um momento, a legitimidade da ordem social de 
que são-também parte (2002b, p. 108).



Como arena de disputas por poder, a cultura define regras e códi
gos das relações sociais, sendo capaz de classificar, legitimar, dar vi
sibilidade ou silenciar os atos, as representações e as dinâmicas que 
conformam a vida social. A cultura transita entre a dialética do instituído 
e do instituinte, reproduzindo as normas das formações sociais ou con
duzindo um processo de questionamento da ordem.

Na mesma direção, Cuche (2002, p. 144) compreende as culturas 
reais como produzidas por grupos e indivíduos que ocupam posições 
desiguais no campo social, econômico e político, e por isso as cultu
ras dos diferentes grupos se encontram em maior ou menor posição 
de força (ou fraqueza) em relação às outras. Defende que existem 
hierarquias culturais oriundas de hierarquias sociais, razão pela qual 
os processos e produtos culturais precisam ser examinados em rela
ção aos contextos políticos e econômicos mais amplos.

Assim, historicamente, é possível verificar, por meio do desenvolvi
mento do capitalismo, os elos existentes entre as culturas, que correspon
de a um desenvolvimento do processo industrial e tecnológico e a cons
tituição da cultura de massa e da cultura de classes. O capitalismo traz 
consigo as lutas de classes e estas, segundo Feathsrstone (2002, p.36):

transformam o sentido da cultura tradicional, as antigas culturas po
pulares, em cultura de classe, mediante o uso de resistências e afir
mação que as classes populares fazem de suas tradições, de sua 
moral e de seu modo de comunicar.

A cultura popular assume uma dimensão de classe, constituída 
em uma situação de dominação, com uma visão de mundo, sabedoria, 
valores e formas de resistências próprias de grupos que historicamente 
sofrem opressão.

Nesta perspectiva, Gramsci pensa a cultura popular como a cultura 
criada pelo povo, o qual articula uma concepção de mundo e de vida em 
contraposição às estruturas de dominação. Entretanto, reconhece que 
na cultura popular existem elementos conservadores, retrógrados, cris
talizados, convivendo com formas resistentes, criadoras e progressistas 
(GRAMSCI, 1968 apud BOSI, 2000).

A dimensão criadora da cultura popular é analisada por Certeau 
(2005), que a compreende como um conjunto de maneiras de viver com 
a dominação. Para ele, cultura popular é a cultura comum das pesso
as comuns, fabricadas no cotidiano, nas atividades ao mesmo tempo 
banais e complexas do dia a dia, marcada pela criatividade popular e 
caracterizada pela astúcia e pela clandestinidade.
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I >ara Certeau (2005), o quo so chama de sabedoria popular podaria 
uni definido como trampolinagom, palavra que associa a acrobacia do 
nflllimbanco e a sua arte de saltar do trampolim à trapaçaria, à astúcia 
ii u esperteza dos grupos populares que driblam a dominação e as es- 
imliiras sociais.

As culturas populares são ainda caracterizadas por possuíram uma 
, nesão interna de hábitos, crenças e técnicas; por sua vivência emotiva 
n mcional, com produção de sistemas de referências que funcionam 
i nino uma verdade sintética, sabedoria e apoio; e por seu caráter de re- 
m instrução constante, refazendo os temas e as tradições, acompanhan
do os momentos históricos e as dinâmicas da sociedade, atualizando 
uohores e práticas (BOSI, 2000).

Além dessas características, as culturas populares são marcadas 
I min hibridização com outros sistemas culturais, especialmente pela 
mlnção de dominação com as culturas eruditas; pelo acolhimento do 
outro, sendo uma cultura de cooperação e de solidariedade; por uma 
hnguagem espontânea e com sentido de concretude; pela tradição oral, 
pm meio da qual os saberes experienciais são transmitidos de geração 
n geração; pelas expectativas de vida em relação ao futuro; e pelas 
i ■< mdições sociais concretas de opressão e formas de sobrevivência e 
insistência (MOTA NETO, 2006).

O conceito de cultura popular, por estar fundado nas condições 
i oncretas de existência das classes subalternas, está aberto às diversi- 
dndes sociais e culturais, sendo por isso, mais significativo, falar em cul- 
turas populares, valorizando as diversas formas das classes populares 
do se inserirem no mundo, simbolizando-o.

Neste contexto de diversidades sociais e culturais situa-se a cultura 
popular amazônica. O tópico a seguir discute a cultura amazônica na pers
pectiva da pluralidade que caracteriza as culturas populares, enfocando 
sou componente imaginário e as mudanças culturais geradas pelo proces
so de globalização.

1.2. Cultura Popular Amazônica, Diversidade Cultural e Globalização.

Cultura popular amazônica refere-se aos diversos modos das clas
ses e dos grupos populares da Amazônia de produção e reprodução 
social da realidade, assentadas nas condições de vida locais, nos sa
beres, nos valores, nas práticas sociais e educativas, no simbólico e no 
imaginário de uma variedade de sujeitos habitantes de áreas de terra 
firme, várzea e igapó, em localidades rurais e urbanas da região.



Camponeses e citaclinos de diferentes matrizes étnicas e religio
sas, com diversos valores e modos de vida, assumindo uma variedade 
de ocupações, e em interação com a rica e atrativa biodiversidade pre
sente nos ecossistemas aquáticos e terrestres da Amazônia.

Os seus sujeitos são ribeirinhos, pescadores, índios, remanescen
tes de quilombos, atingidos por barragens, assentados, no que diz res
peito a alguns grupos camponeses, somados a uma grande quantidade 
de populações periféricas das médias e grandes cidades amazônicas 
-  desempregados, empregados explorados e trabalhadores do mercado 
informal -  que constituem os grupos e as classes populares da região.

A pobreza, subalternização e exploração da população local e a sua 
diversidade étnico-cultural são as marcas em relevo da cultura popular 
dos amazônidas e estão intimamente vinculadas ao processo de formação 
histórica da região, particularmente ao que é denominado de “conquista 
da Amazônia”, que é explicado por Rodrigues (2006) como o processo de 
anexação da região ao domínio colonial português no século XVII e, mais 
intensamente no século XVIII, sob a administração de Portugal por Mar
quês de Pombal e o governo de Francisco Xavier de Mendonça e Furtado 
designado para o Estado do Grão-Pará e Maranhão.

Para Rodrigues (2006), a era pombalina consolidou a colonização 
portuguesa no território amazônico, explorando as riquezas naturais 
(especialmente drogas do sertão) e as populações indígenas que ser
viam como mão-de-obra por meio de trabalho compulsório. Flavia, nes
se sentido, um objetivo “civilizador” da coroa portuguesa sobre a região, 
evidente na ação de grupos missionários que educaram as populações 
nativas sob os símbolos da cruz, do comércio e da espada.

A forte ação missionária, a violência simbólica de suas práticas 
educativas e o poder da coroa ibérica configuraram uma orientação da 
cultura local por idéias e instituições lusas, modificando-se pelas exi
gências das circunstâncias históricas e do ambiente geográfico. Analisa 
Galvão (1976, p. 7) que:

na Amazônia, o contato entre europeus e indígenas não resultou na 
adoção e assimilação gradual pelo índio de elementos culturais do 
Velho Mundo. Sociedades tribais desapareceram rapidamente, sen
do sua população absorvida pelos centros coloniais. A cultura do 
aborígine influenciou a cultura mameluca que tomava forma, mas foi 
mantida a orientação pelo padrão europeu.

Soma-se a estas matrizes étnicas (ibérica e ameríndia), a presen
ça de escravos africanos durante a colonização, ainda que em menor
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Hiimnio no comparada a outras regiões do Brasil, além de asiáticos e 
iflIymiiUm do Nordeste brasileiro nos ciclos de exploração e comerciali- 

ii im i |,i borracha, nos séculos XIX e XX.
i nnfiyura-se, portanto, historicamente, uma Amazônia plural e uma 

mIIiiiu mestiça. Os contatos interculturais, consubstanciados nas prá- 
■ r. < olidianas e nas relações sociais de produção, evidenciaram uma 
t->'lltl! o cultural na qual as tradições se conflitaram, se mestiçaram, fo- 
. tin MiconBtruídas e adaptadas à realidade local.

< imzinski (2001) revela o caráter miscfvelda cultura, particularmen- 
i» 11.1 cultura amazônica, quando observou a coexistência de tradição 
- nuniomidade na Ilha de Algodoal, em Maracanã -  PA. Para ele, a 
mihlui. i < >staria, invariavelmente, sob o signo da ambiguidade e da ambi- 

ilnncin, correspondente a uma realidade polimorfa, composta de iden- 
iiil.idtm múltiplas e de constantes metamorfoses (p. 26-28).

I Io nos alerta para o fato de que o reconhecimento da natureza 
mohliçii da cultura amazônica é fundamental para fugirmos de uma vi- 

io quo reduz a região a um reservatório de exotismo e purismo, sendo 
um nfiHário historicizar a região, reconhecer sua diversidade e o movi
mento constante de recriação da cultura local.

No entanto, mesmo concordando com Gruzinski (2001), sobre a
• liuumieidade e a pluralidade da cultura amazônica, são válidas as pa- 
lovioü de Loureiro (1995, p. 55) quando diz que «a cultura do mundo 
11mil do predominância ribeirinha constitui-se na expressão aceita como 
» nuns representativa da cultura amazônica». Esta identificação refe- 

io no a traços de originalidade da cultura rural-ribeirinha, à criatividade 
le nous habitantes e ao produto da acumulação de suas experiências 
• i i ,uns. É  a cultura na qual «podem ser percebidas, mais fortemente, 
m mízes indígenas e caboclas tipificadoras de sua originalidade», dis- 

MMininando-se no mundo urbano, ao mesmo tempo em que recebe as
• nnlnbuições da cultura moderna das cidades.

A cultura amazônica onde predomina a motivação de origem rural-ri
beirinha é aquela na qual melhor se expressam, mais vivas se mantêm 
as manifestações decorrentes de um imaginário unificador refletido nos 
mitos, na expressão artística propriamente dita e na visualidade que 
caracteriza suas produções de caráter utilitário -  casas, barcos, etc. 
O interior -  expressão que designa o mundo rural, embora inclua vila 
e povoados -  é o lugar das tensões próprias dessa sociedade onde 
os grupos humanos estão dispersos ao longo de extensos espaços e 
onde se acham mergulhados numa idéia vaga de infinitude, propicia- 
dora da li.vre expressão do imaginário (LOUREIRO, 1995, p. 56).



O olhar para a cultura rural-ribeirinha como uma representação 
significativa da cultura amazônica indica que a pesquisa de campo em 
comunidades ribeirinhas de São Domingos do Capim oferece importan
tes dados de análise da produção simbólica e material das populações 
locais.

Nesse sentido, a expressão cultura de conversa, pronunciada por 
um ribeirinho para expressar a diferença existente entre a educação 
escolar (denominada por eles de educação como estudo) e a educa
ção como cuidar, praticada no ambiente comunitário, familiar e religio
so (OLIVEIRA; MOTA NETO, 2004), representa bem a comunicação, 
a oralidade, o sentido de comunidade e a experiência (Erfahrung) que 
constituem a cultura amazônica.

A fala do ribeirinho Marcos: «às vezes tem as pessoas que apren
dem e querem só pra eles, fica orgulhoso, não querem conversar com 
aqueles que tem cultura de conversa» (OLIVEIRA; MOTA NETO, 2004, p. 
64), aponta, além do reconhecimento da hierarquia entre a cultura urbana 
e a rural, para a existência de uma sabedoria própria às populações ribei
rinhas, que organiza através de uma lógica específica os seus saberes e 
a sua visão de mundo.

A cultura de conversa é compreendida por Oliveira; Mota Neto 
(2004, p. 61) como uma forma cultural de base predominantemente oral, 
sendo a oralidade «a forma típica das populações rurais-ribeirinhas ex
pressarem suas vivências, transmitirem seus saberes, valores e hábitos 
das gerações mais antigas às gerações mais novas».

Essa cultura de conversa é transmitida por meio da educação como 
cuidar, que se manifesta nas narrações de histórias vividas pelos mais 
velhos e pelo aconselhamento, como forma de tornar as experiências 
comunicáveis e inserir os ensinamentos em um fluxo narrativo contínuo, 
isso é, de geração a geração (OLIVEIRA; MOTA NETO 2004).

A cultura de conversa, além de orientadora de uma forma educa
cional própria, a educação como cuidar, fornece as matrizes, ao mesmo 
tempo em que sofre as influências, da organização social de comuni
dades do campo. O modo de vida dessas populações é marcado por 
uma forte integração do grupo, com relações personalizadas baseadas 
no face-a-face, que os leva a coletivamente gerar meios que garantam 
a sustentabilidade comunitária por meio de atividades produtivas em 
instituições coletivas, como o mutirão.

As relações de amizade, compadrio, parentesco estão na base das 
relações de produção, com um sistema produtivo caracterizado como 
«economia de aprovisionamento» (Maués; Maués, 1990, p. 36), porque
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« imcns comerciais e simbólicas que estabelecem, interna e externa- 
Mumln, não são no sentido de lucro ou acumulação capitalista, mas volta-
i i i pum o consumo.

I 'opulações que apresentam técnicas de trabalho rústicas, em am- 
hlnnlnn aquáticos (pesca, aqüicultura) e terrestres (lavoura, criação de

ii ninais, extrativismo, caça), com objetivo produtivo de subsistência lo- 
il n com estreitas relações com o campo simbólico e imaginário da

mgiflo. Sobre este aspecto, Castro (1999, p. 35), afirma que o trabalho 
tmlú longe de ser uma realidade simplesmente econômica, pois:

Nas sociedades tradicionais, no seio da pequena produção agroex- 
trativista, o trabalho é representado por um caráter único, ou seja, 
reúne nos elementos técnicos e de gestão, o mágico, o ritual, enfim, 
o imaginário coletivo criado no mundo simbólico.

A cultura de conversa das populações rurais amazônicas está pre- 
unnte na base de seus valores, que são valores comunitários, com fun
damentos na reciprocidade e na troca de dádivas, no sentido dado por 
Miiuss (1974). É um sistema cultural que por meio da legenda do respeito 
n do cuidar define padrão de atitudes cooperativas e de relações solidá- 
n,is entre pessoas (independentemente de sexo, etnia, religião, geração, 
classe), entre pessoas e a natureza, numa postura ecológica, e ainda com 
,i sobrenatureza (encantados Santos e Deus). Possui, portanto, uma forte 
base religiosa que segue a religiosidade popular cabocla da Amazônia 
constituída pela integração das influências ameríndias (especialmente as 
de origem tupi-guarani) com as influências ibéricas católicas, esta última 
hegemônica sobre a outra (GALVÃO, 1976).

A religiosidade, inclusive, é um forte elemento de caracterização 
da cultura amazônica. Na região, encontra-se uma pluralidade religiosa, 
com tradições cristãs (especialmente católicas e evangélicas), amerín
dias (destacando-se a pajelança e as práticas de xamanismo) e africa
nas (umbanda, candomblé, tambor de mina), presenciando a influência 
crescente do misticismo e de religiões orientais, particularmente nos 
meios urbanos.

Na região produz-se e circula-se uma variedade de narrações, lendas 
e mitos que são parte constituinte do imaginário da população local, for
mando um conjunto rico e inteiramente próprio de crenças e concepções 
de vida, de pessoa e de mundo que orientam as práticas dos atores.

As lendas e os mitos amazônicos estão codificados em torno de 
um espaço e tempo específicos, expressando necessidades humanas e
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sociais de uma população que tem nas águas dos seus rios e na mata 
densa os seus referenciais simbólicos. Elementos naturais plenos de sig 
nificados culturais, e que orientam a vida da população da Amazônia. A 
água, a mata e a terra constituem forças naturais vinculadas a rituais e 
cerimônias religiosas ou profanas e que estão presentes também como 
fundantes dos mitos e das lendas locais.

O Boto, a Cobra Grande, a Iara, a Matinta, o Curupira são algu
mas das entidades míticas mais mencionadas na região; habitantes das 
águas e matas fazem com que o meio ambiente incorpore mais que 
uma noção funcional e de matéria-prima abundante, constituindo-se em 
espaço do simbólico e do imaginário.

Para Fares (2004, p. 89), «voz do mito aparece em narrativas fun
dadoras da região, inferem saberes sobre a Amazônia e constroem a 
história da região», visualizando-se seu papel na construção imaginária 
da realidade amazônica.

Nesse sentido, a metáfora floresta de símbolos de Loureiro (1995), 
representa bem a riqueza imaginária da região e a unicidade entre o cam
po do simbólico e o da ação. Para o autor:

Na Amazônia as pessoas ainda vêem seus deuses, convivem com 
seus mitos, personificam suas idéias e as coisas que admiram. A 
vida social ainda permanece impregnada do espírito da infância, 
no sentido de encantar-se com a explicação poetizada e alegórica 
das coisas ( p. 103).

Os mitos e as lendas amazônicas, então, além de sua dimensão 
epistemológica ao se tornarem explicação de um contexto natural e so
cial, apresentam, também, uma dimensão poética e uma dimensão de 
religiosidade ao se situarem no plano do mistério, do sagrado e do so
brenatural, envolvendo iclusive ações de cura e de proteção.

A cultura de conversa da Amazônia é o que viabiliza a continuidade 
dessas tradições poéticas, mantendo o apego pelas narrativas orais e 
pelo sobrenatural que cria a realidade social tanto quanto a concretude 
das relações econômicas e políticas.

A pluralidade cultural é também evidente nos cheiros, temperos e sa
bores, caracterizando uma culinária amazônica única no mundo; nos di
tos, provérbios, nas palavras e expressões locais, capazes de representar 
o modo de vida e as experiências locais; nas músicas e danças, nas artes 
plásticas e no movimento gestual, com um ritmo, sensualidade e timbres 
próprios do povo amazônico, aspectos que serão discutidos nos capítulos 
a seguir, a partir das manifestações culturais dos alfabetizandos.
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lodnvia, esses traços característicos e constitutivos da cultura 
'mu nnioa precisam ser entendidos à luz da pluralidade cultural da re

gí \n i.oin variações de conteúdo e formato, e em relação com outros 
ilniiias culturais, visto que, sobretudo, a partir da década de 1970, os 

«fnituM da globalização são mais evidentemente sentidos na região, a 
ru i vnm passando por um intenso processo de mudança sociocultural,

• iii i qun tem sido registrado por muitos estudiosos da região (FURTA- 
i h » I904; CASTRO, 1999; REIS, 2000).

I mtado (1997) analisa que na Amazônia, a partir da década de 
Iii/O, o governo militar incentivou a criação de projetos desenvolvimen- 
t. !,n para a região. É a partir desta década que transformações acele- 

idou ocorrem na Amazônia, com efeitos como a destruição dos ecos- 
n iinmas locais, a descaracterização sociocultural das suas populações 

i mobilidade ocupacional e espacial contínuas.
( )s contatos interculturais multiplicaram-se desde então, transfor

mando os modos de vida e os sistemas de valores das populações ama- 
’ •) n< Ins, que passam a miscigenar-se com as referências culturais da so- 

>indiule dominante, do mundo globalizado, de uma forma mais intensa.
Assim, configura-se a nova realidade cultural amazônica: múltipla,

- unllituosa e arena de construções identitárias fragmentadas, híbridas e 
multidimensionais, um quadro que, se já era visível desde a colonização 
i o loiinação da população cabocla, ganhou proporções elevadíssimas
• mui a mundialização cultural e da economia.

I lall (2002) diz que a globalização, acelerando os fluxos e os laços 
nnlio as nações, provoca três conseqüências possíveis sobre as identi
dades culturais, que, embora analisadas pelo autor sob o foco das iden- 
ht I.ides nacionais, aplicam-se a outras instâncias, como as regionais que 
i nnstituem nosso interesse: 1) as identidades estão se desintegrando,
• nino resultado do crescimento da homogeneização cultural; 2) As iden
tidades locais estão sendo reforçadas pela resistência à globalização; e,
l) Surgem identidades híbridas no lugar das identidades nacionais, que 

níilão em declínio.
Observam-se na região amazônica esses três efeitos da globaliza

ção. Por um lado, a cultura local é invadida pelos referenciais culturais 
hugemônicos do capitalismo, da sociedade dominante e do consumo, 
modificando modos de vida, valores, impulsionando processos migrató- 
uos e gerando intensos conflitos socioculturais e ambientais.

A pressão econômica do capitalismo sobre o modo de produção 
do subsistência (expansão do latifúndio, das madeireiras, da pesca in
dustrial), a maior dependência das populações rurais à vida urbana, o
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poder simbólico das instituições educativas, religiosas e comunicativas 
sobre as comunidades de camponeses, a dependência econômica e 
política da Amazônia ao centro-sul do Brasil e ao capital internacional, 
entre outros fatores, provocam mudanças e conflitos em torno da cultura 
amazônica.

Por outro lado, observam-se, também, formas de resistência cultu
ral à homogeneização, seja por aqueles que negam qualquer interferên
cia da cultura global, defendendo certo purismo da cultura amazônica e 
colocando suas populações em um invólucro que as protegeria da ame
aça exterior, seja por quem acredita no diálogo entre a cultura global e 
a cultura local.

Essa última posição está presente no projeto pedagógico do Nú
cleo de Educação Popular Paulo Freire visto que está fundamentado 
nos princípios da relação entre saberes, da multi/interculturalidade e da 
inclusão social do pensamento educacional de Paulo Freire, como será 
debatido em capítulo específico.

Deparamo-nos, assim, com uma cultura amazônica híbrida, forma
da por sujeitos e culturas de diferentes tradições, mas que resguarda, 
assim como a dinamicidade e a abertura à mudança, matrizes e traços 
de originalidade, que são a voz, a experiência, o saber, o costume, o 
imaginário e a poesia das populações locais.
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-.ABERES CULTURAIS: RELIGIOSIDADE 
E MITOLOGIA AMAZÔNICA

Ivanilde Apoluceno de Oliveira 
João Colares da Mota Neto 

Roseane Rabelo Souza

A cultura “está aí" em todas as dimensões da 
sociedade, como um conjunto complexo e diferenciado 
de teias -  de símbolos e de significados -  com as quais 

homens e mulheres criam entre si e para si mesmos
sua própria vida social.

Carlos Rodrigues Brandão (1995, p. 86).

Nas práticas educativas cotidianas os alfabetizandos de turmas 
hnnpilalares, periféricas e rurais-ribeirinhas do NEP fazem referência a 
Imulns e mitos amazônicos, que são aprendidos na convivência familiar 
d t omunitária e transmitidos de geração a geração como saber cultural 
importante à afirmação de sua identidade social.

Lendas e mitos que se apresentam como conceitos similares e que 
hftn representados como uma verdade e uma explicação de fenômenos 
i |o roalidade. Narrativas que apresentam uma dimensão cognitiva, no 
plnno dos saberes, e prática, porque influencia no modo de vida das 
populações da Amazônia.

No cotidiano social geralmente confunde-se mito e lenda por serem 
encontradas algumas semelhanças entre os seus conceitos.

No dicionário Aurélio a origem etimológica da palavra lenda é oriun
do do latim legenda, com o significado de «coisas que devem ser lidas» 
m conceituada como:

narração escrita ou oral, de caráter maravilhoso, na qual os 
fatos históricos são deformados pela imaginação popular ou 
pela imaginação poética (FERREIRA, 2004).
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A palavra mito é proveniente do grego mythos, fábula, sendo con
ceituada com diversos significados:

1) Narrativa dos tempos fabulosos ou heróicos.
2) Narrativa na qual aparecem seres e acontecimentos imaginários, 

que simbolizam forças da natureza, aspectos da vida humana, 
etc.

3) Representações de fatos ou pessoas reais, exagerada pela ima
ginação popular, pela tradição, etc. [...]

9) Antrop. Narrativa de significação simbólica, transmitida de gera
ção em geração e considerada verdadeira ou autêntica dentro 
de um grupo, tendo ger. a forma de um relato sobre a origem de 
determinado fenômeno, instituição, etc., e pelo qual se formula 
uma explicação de ordem natural e social de aspectos da condi
ção humana.(FERREIRA, 2004).

De origem etimológica diferente, a lenda e o mito aproximam-se pe
las seguintes características: (a) apresentam-se em forma de narrativas 
orais ou escritas; (b) possuem significados simbólicos; (c) estão ligados 
a fatos e acontecimentos históricos da vida humana; (d) dimensionam- 
se como distorção dos fatos reais pela imaginação criadora do ser hu
mano, e (e) confundem-se o natural com o sobrenatural.

Pereira (1994, p. 25) explica que Cascudo (1972) estabelece a 
distinção entre lenda e mito no fator «tempo-espaço», considerando 
lenda como «episódio heróico ou sentimental com elemento maravi
lhoso ou sobre-humano, transmitido e conservado na tradição oral po
pular, localizável no espaço e no tempo» enquanto que o mito «pode 
ser um sistema de lendas, gravitando ao redor de um tema central com 
área geográfica mais ampla e sem exigência de fixação no tempo e no 
espaço». E Lalande especifica o mito pelo seu caráter não-reflexivo 
e não-crítico. Entretanto, ao analisar as diferentes definições de mito 
considera que lenda e mito são símbolos distintos para identificar a 
mesma coisa. Os termos são sinônimos só que lenda possui uma co
notação poética.

Os mitos e as lendas têm uma função social e educativa:

Os mitos são símbolos, e como todo e qualquer símbolo, encerram 
uma mensagem ou uma informação codificada, inteligível apenas 
para os que conhecem o código, a decodificação. Alguns são univer
sais, outros restringem-se a uma região, porém, todos são expres
sões da necessidade humana de registrar e transmitir uma descober
ta, um conhecimento ou uma lição (PEREIRA, 1994, p. 19).



An narrativas míticas estão relacionadas ao contexto social, geográfico 
m tillin.il da região amazônica, caracterizado pela grande extensão territo- 

,1 | ,ni t ima densa mata e rica em variedade de espécies da flora e fauna, 
, * 1.1») volumosos e piscosos rios que constituem os caminhos naturais da 
m 1111 oi ii, i e por uma diversidade cultural, característica das populações 

tin nbeirinhas, quilombolas, indígenas, assentados entre outras.
Assim, falar da Amazônia significa falar não somente em um espa- 

• . ijoográfico magnífico e de imensas potencialidades naturais, mas, 
'hintudo, de práticas sociais e culturais demarcadas pela complexida- 

i )m n pluralidade.
I ‘ara Fares (2004, p. 86):

[...] não existe uma cultura, uma identidade amazônica no singular. A 
concepção deste espaço é plural. As diferentes manifestações culturais 
trazem marcas do híbrido e da mestiçagem e reconhecem as presen
ças indígenas, africanas, libanesas, nipônicas, entre tantas outras. São 
essas vozes poéticas de múltiplos sotaques e línguas que fundam a 
Amazônia, mesmo sem ser necessário comprovar quais os desenhos 
mais fortes e os rascunhos mais claros.

I na relação com a natureza, com a terra, o rio e a mata, que homens 
m mulheres amazônidas constroem os seus saberes, imaginários e repre- 
m ilações sociais e que são expressos no cotidiano social e escolar.

Os alfabetizadores pesquisados compreendem a cultura amazônica 
mlacionada ao povo amazônico, que se dimensiona pela diversidade ét- 
nicn e cultural e pela pluralidade nas falas, crenças e especificidades de 
, .uh lugar. Referem-se predominantemente às manifestações culturais 
dou índios e aos seus rituais religiosos como a pajelança, sendo também 
muociada à cultura amazônica aos saberes do povo, isto é, às lendas, às 
piúticas sociais, às músicas, às danças e às festas religiosas.

A cultura amazônica:

identifica muito mais o povo amazônida (Ed. LÚCIA- CHIP); 
é toda riqueza plural das falas (Ed. EVA -  CPG); 
está ligada ao índio (Ed. AN A- CHIA);
são as lendas [...] as músicas, as danças, o conhecimento do povo» 
(Ed. ALBA -  CR).

Os educadores fundamentam a sua visão de cultura amazônica em 
torno de saberes construídos pelas diversas populações da Amazônia 
na sua vivência cotidiana com a terra, a mata e os rios.
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Neste sentido espaço e cultura amazônica se interligam conside
rando ser:

Espaço que, ao mesmo tempo em que homens e mulheres o fazem, 
sofrem influência do seu agir, no qual se dá em uma relação contínua 
e contraditória com outros sujeitos e com os elementos da natureza 
(fontes, igarapés, rios, matas, animais e etc.) em seu espaço de mo
radia, lazer e trabalho. Assim fazem e refazem o espaço, criando e re
criando a paisagem e construindo um lugar (RODRIGUES' OLIVEIRA 
NETO, 2004, p. 25).

Nesse viver cotidiano a cultura amazônica é expressa pelos alfabe- 
tizadores, sendo dado ênfase a elementos culturais diferentes: as mú
sicas, as lendas, as comidas, as manifestação religiosas, a linguagem, 
o uso de amuleto indígena, entre outros. A cultura amazônica está pre
sente nos grupos sociais, sendo mantida por meio das conversas, das 
narrativas orais e de outros meios de produção cultural, como a arte.

A apreensão das manifestações da cultura amazônica está ligada 
às suas histórias de vida.

A minha avó contava muitas histórias sobre lendas (Ed LÚCIA 
-  CHIP).

A cultura amazônica é tão presente, tão marcante na nossa vida 
(Ed. MARIO -  CHEA.)
Eu gosto muito de cantar, ouvir e ler (Ed. EVA -  CPG)
Utilizo, principalmente por conta da minha criação, dou ênfase à 
medicina alternativa, da cura através das plantas, através da músi
ca, faço uso porque na minha infância eu tive muito contato com a 
cultura negra e indígena (Ed. CARLA -  CHEA).
Eu me identifico como uma pessoa que tem uma cultura amazônica 
forte. Eu sei remar, pescar, fazer farinha (Ed. ALBA -  CR).
Assim, são transmitidas pela cultura da conversa, sobretudo na fa

mília, as lendas da Amazônia, sendo mencionadas o Boto, a Matinta, o 
Curupira, a Cobra Grande, a Anhangá, o Açaí, a Iara, a Oiara, o Homem 
sem cabeça e as visagens apresentadas como histórias que realmen
te aconteceram com alguma pessoa da família ou comunidade. Outros 
entes lendários não pertencentes à cultura amazônica foram também 
mencionados como a Iracema.



Fonte: NEP/CCSE/UEPA
Foto 2 -  Iara. Jardim Botânico Bosque Rodrigues Alves -  Belém

A educadora Rita (CHEP) relata a fala de seus educandos: «a mi- 
nhn mãe na época dos pais delas viu e o boto passou»; «realmente 
d ontece mesmo, vá a tal hora naquele lugar que ele esta lá»; «Existe 
m u i , tem uma filha de minha avó, aí começa, né». A educadora Lúcia 
((;| ||P) também relata que seus alunos contavam que «o pai já tinha 
vluto a Iara, que a mãe tinha visto o boto, que já tinha acontecido com 
umn prima próxima».

Oliveira e Mota Neto (2004, p. 61) conceituam a cultura de conver
giu como «saber experiencial apreendido no cotidiano social, através da 
nmlidade». Para eles:

A oralidade apresenta-se como a forma típica das populações rurais- 
ribeirinhas de expressarem suas vivências, transmitirem seus sabe- 
res, valores e hábitos das gerações mais antigas às gerações mais 
novas, o que permite o enraizamento de uma cultura de conversa.

As lendas e mitos amazônicos, sobretudo no meio rural, são ensina
dos às gerações mais novas por meio da «cultura de conversa», cons- 
lituindo-se em um conteúdo cultural próprio da Amazônia e assumindo 
uma função social importante: a preservação das tradições, da memória, 
dos valores e de uma visão de mundo originariamente cabocla.

Galvão (1976) explica que as entidades míticas fazem parte cons- 
liluinte da religião do caboclo amazônico, que é um amálgama das tra



dições ibéricas e ameríndias, l issos entidades, em sua maioria, são da 
origem tupi-guarani, porém, segundo Figueiredo (1994, p. 77-78) «não 
guardam mais o modelo e a função primitiva, pois foram reformuladas 
pela influência do catolicismo, dos cultos afro-brasileiros e outros, oriun 
dos do contato dessas populações interioranas com as frentes pioneiras 
de penetração nacional».

A reformulação cultural da mitologia amazônica indica a sua funda 
mental importância na instituição imaginária da sociedade local, manten 
do e atualizando tradições, valores e saberes culturais, demonstrando 
que essas construções narrativas possuem significado para as popula 
ções da Amazônia, sendo fator de identificação cultural.

Neste sentido, afigura-se uma função educativa dos mitos: eles man 
têm certa coesão dos membros de uma comunidade ou sociedade, poi 
meio do compartilhamento de referências da cultura local, permitindo n 
comunicação interpessoal e a interação indivíduo-natureza-sociedade.

Por isso, a expressão rural-ribeirinha «cultura de conversa» revo 
ia fortemente a dimensão educativa e interativa da cultura amazônica 
sendo que é por meio dessa interação que as manifestações culturais 
da Amazônia vem se mantendo por meio de narrativas que vão sendo 
tecidas com diferentes cores e matizes.

A dimensão educativa do mito está presente, também, em seu po 
der de orientar a prática social das populações rurais. Nas comunidades 
ribeirinhas de São Domingos do Capim, o meio ambiente incorpora um 
simbolismo expresso na existência de entidades ou encantados proteto 
res da floresta e das águas. Ensina-se desde a tenra idade que se devo 
respeitar a natureza, cuidá-la para que sejam preservados os recursos 
naturais e também para não despertar a ira dos encantados.

Assim, o mito ensina uma forma de relacionamento com a nature
za, cujo conteúdo é o cuidar, a reciprocidade e o respeito e cujo formato 
educativo é a cultura de conversa. •

O Boto, a Curupira e a Matinta, que são as lendas mais menciona 
das, possuem ainda como característica a variedade de narrativas. Essa 
diversidade de narrativas sobre a mesma lenda ou mito amazônico é vista 
pela educadora Eva (CPG) como uma riqueza cultural. Para ela «exis 
tem vários botos, de várias cores, várias matintas...existem as várias mãe 
d’águas e curupiras. As histórias em torno delas são muito variadas».

Em relação ao Curupira, a diversidade aumenta em função de sua 
própria característica de mudar constantemente de aparência. Na fala 
de Áurea, alfabetizanda ribeirinha:
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Nosso igarapé quo tom 
oi na comunidade, a gên
io escutava muitas vozes, 
pessoas falarem benzinho, 
hator na tábua, aí a gente 
ia, chegava e não tinha nin- 
guóm, só via a água mexer 
mesmo e cadê a voz? Aí 
itopeis disseram que po
dia ser a Oiara, né, tem o 
Curupira também, e nós 
continuamos a ver. Aí um 
dia nós estávamos no iga- 
mpó e começaram a bater, 
hator, bater a tábua e nós 
“mas quem é que está ba
tendo?”. Aí disseram “são 
os curupiras que estavam 
lá" e eram mesmo, porque 
quando chove, eles gostam 
do tomar banho, né. Eles saem da casa deles e vão pra água. E por 
ai vai que tem muita estória de curupira. Depois nós jogamos água 
benta, porque tem que jogar água benta onde eles moram, porque 
olos mexem com as crianças. Os curupiras se representam como tu, 
como aquela ali, como o João, como a mãe da criança, o pai, o tio 
o levam as crianças lá pra onde eles moram, no buraco onde eles 
moram. Aí onde eles aparecem bastante nós jogamos água benta. 
Antes a gente via muito pela estrada e hoje em dia a gente não está 
vendo muito.

< >bservamos na fala desta educanda o entrecruzamento e o conflito 
i Imi lições religiosas: o misticismo ameríndio e o simbolismo cristão. A 
• |im benta, simbolizando o poder divino, tem a função de afastar o mal, 

a « u k liando estas entidades míticas ao demoníaco, o que expressa o po- 
i"i do cristianismo na divulgação de uma representação da realidade.

(iarmen (CR) relata um caso sobre a matin:

Quando a gente veio pra cá a gente escutava muito. Uma vez quando 
a gente ainda morava ali, quando foi a noite, porque nós temos um 
grupo de oração que sai no dia de 3- feira pra rezar pela casa de um e 
de outro, aí nós fomos lá pra casa do Zeca Ramos. Aí o Pascoal nes
se tempo era solteiro, aí tinha um caminho que a gente pegava que ia 
varar lá na estrada e nós dissemos pra ele “Pascoal, meu compadre, 
vá lá pra casa, mas cuidado com a matin, olha a matin, a matin vai

Fonte: NEP/CCSE/UEPA 
Foto 3 -  Curupira. J. B. Bosque 

Rodrigues Alves -  Belém



correr atrás do ti no caminho”. N.io, mas ole ó corajoso, veio por aqui 
pela estrada, nem voioporlá, aí nisso que nós cheguemos em casu, 
ele chegou dizendo que elo linha visto um homem sem cabeça, sõ 
aquele vulto branco, escutava aquele barulho que vinha arrastando 
Aí ele continuou andando, diz ele, que é corajoso, desceu e subiu la
deira e aquela coisa acompanhando ele, tinha hora que tava pra trás, 
tinha hora que tava pro lado, pra frente aquele vulto branco. Aquelo 
barulho baixo ia crescendo e quando ele piscava sumia e ele andava, 
andava, andava e aquilo acompanhando ele, aí deu que ele não tevo 
coragem de ir embora, ele só dobrou lá pra casa. E ele chegou lá em 
casa cansado, “Hãn, o que é Pascoal?’’, “Ah, uma matin!” e depois 
ele contou o caso pra gente. Foi ele que viu e o compadre Duca, tam
bém. Nós já morava ali onde é a casa do Dideu. Tava só eu e os me
ninos ali. O papai tava pra São Domingos e eu tava só com o Beto, 
aí ele veio de lá, veio de São Domingos, veio de bicicleta. Ele vinha 
e aquele negócio acompanhando ele, acompanhando, aí ele entrou 
lá na casa do compadre Duca pra pedir pro menino vir comigo. Eles 
enxergavam aquele vulto branco. Aí quando ele chegou deu um gri
to, aí a gente “o tio Duca que já vem”, nós tava jantando, era até açaí, 
“Vem jantar!”, “não, não quero”, aí tinha um menino daí debaixo que 
tava com nós, aí ele ficou com vergonha de dizer, não disse nada. 
Foi embora, varando aquilo pela estrada e o bicho foi acompanhando 
até chegar lá na casa dele. Depois sumiu tudinho e não sentiu mais 
nada. Nesse tempo era verdade, a gente via essas coisas, e hoje 
em dia, graças a Deus, foi criando comunidade por aí acabou essas

coisas. O que a gente ainda vê é 
matin assobiar. Essa noite ainda 
o compadre Pascoal, ele dormiu 
aí, tava com calor e dormiu den
tro da sacristia, dormiu com a 
porta aberta. Nós falamos, “olha, 
vá dormir com porta aberta aqui 
na estradai”, ele foi, deitou, e diz 
que escutou a matin assobian
do. Eu não escutei. É um bicho 
encantado, a gente não vê, só 
escuta o barulho dele. Tem um 
cavalo também, o cavalo rincha, 
assopra, e o barulho tudinho.

Em sua fala observamos 
claramente a representação 
de que o poder de Deus, por 
meio da Igreja e da comuni-
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i . Im mlijiiosa, afasta os encantados. Há dois comentários a serem fei- 
« • i immniio refere-se à representação que os ribeirinhos constroem

m. omiinidade». Para eles, comunidade é a religiosa e o que de- 
. i ,1 tina fundação é a implantação da Igreja. Aqueles que não são

• «tlnlii nn ou o são, porém não participam das celebrações e demais 
ii nhiilim toligiosas, não são incluídos no seu conceito de comunidade, 
«..ii.iim nocial, ambiental e culturalmente haja uma identidade entre eles 
t ii nnn permitiríam denominá-los, antropologicamente, como comuni-
lidn

i miIio aspecto a ressaltar é que o poder simbólico da Igreja não foi 
«i i d n  desconstruir totalmente o imaginário ribeirinho caboclo. Mes-

.......nn a crença de que a Igreja afasta os encantados, mencionam o
m mu imento de matins: «o que a gente ainda vê é matin assobiar», 
hiiiinimirando o poder do mito na explicação da realidade.

Nn fala do morador Dario (CR) há uma outra explicação, um tan- 
Im |iii oHa, sobre o desaparecimento dos encantados, que não exclui a
• nnln

Eu morava lá pra Bujaru e lá também era assim [havia muita perse
guição de encantados]. Não era qualquer hora que tu podias andar. 
Era do princípio até o fim a visagem. Mas naquele tempo o povo era 
ainda mais medroso, hoje são mais corajosos e as visagens fogem 
com medo.

Assim, responsabiliza o ser humano pelo afastamento das visa- 
qnim e atribuiu a elas sentimentos humanos como o medo. O tom de 
hnncadeira com que foi dita esta frase não nega, entretanto, sua serie- 
• Im Io epistemológica. É interessante observar que o estudo pode ser 
mnociado à transformação do ser humano, tornando-o mais corajoso 

n «sabido», como costumam dizer. À medida que o povo se escolari- 
n vai adquirindo saberes secularizados, racionais e abstratos, que são 

hngemonicamente compreendidos como «superiores» e «verdadeiros».
I 'ot tanto, enquanto a Igreja afasta os encantados, porém reconhecendo 
Miin existência, para a educação escolar são crendices, saber vulgar e 
ilt isório, devendo ser superados pelo verdadeiro saber: a ciência formal- 
nbstrata.

Esta contradição está evidenciada na fala da educadora Alba (CR) 
quando diz que «a religiosidade é forte principalmente entre os mais 
velhos. Os jovens estão um pouco afastados, acho que é falta de moti
vação» e no depoimento da educadora Eva (CPG) quando afirma que 
«na cidade essas, histórias geralmente são negadas pelos mais novos
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o afirmadas pelos mais idosos. Em 
bora haja os céticos e os não céti 
cos, nas nossas turmas eles acre 
ditam e trazem com muita vida n 
cultura amazônica». Ela traz para 
reflexão a distinção de olhar entre 
homens e mulheres do campo e os 
da cidade e entre os mais jovens 
e os de mais idade sobre a cultura 
amazônica. Apesar de na cidade e 
entre os mais jovens a resistência 
ser maior em relação à existência 
dos mitos, eles permanecem vivos 
no imaginário social.

A educadora Carla (CHEA) 
destaca que as lendas são tratadas 
em classe geralmente em momen
tos específicos, em festas comemo
rativas como, por exemplo, no dia 
do folclore. E que o trato pedagógi

co das lendas também oportuniza a mudança da narrativa, nas encena
ções realizadas em classe. Além das lendas serem distintas em função 
do lugar, ela explica que:

Fonte: NEP/CCSE/UEPA 
Foto 5 -  Imagem de N.S. de 

Nazaré

a gente muda a lenda, a gente reconta essas histórias, a gente muda 
às vezes o fim, às vezes uns trazem as mesmas lendas, só que cada 
um traz suas peculiaridades, então o final da lenda sempre é um 
misto de vários recortes, ou às vezes acontece de um contar uma 
lenda que ninguém conhece, são lendas bem distintas do seu lugar, 
do interior, de outro Estado.

Para a educadora Alba (CR) os alunos não mencionam muito as 
lendas em sala de aula, somente quando algum aluno afirma ter ouvido 
0 assobio de alguma Matinta é que comentam. Uns falam em tom de 
brincadeira, mas contam como verdade.

As lendas também são usadas pelos educadores no processo de 
alfabetização.

Trabalhamos principalmente com crianças, trabalhamos a lenda do 
açaí, com a musica do Nilson chaves, que é uma coisa da Região 
Norte que eles estão habituados, quem é do Norte sabe o que é o
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nçuí, ontíio, nós começamos n alfabetizar as crianças a partir dessa 
musica, falamos do compositor, da música e começamos a trabalhar 
a partir daí, a partir da realidade do aluno, de onde ele é fabricado, e 
nos produzimos materiais e textos com a musica açaí.
Alnm das lendas e mitos, a religiosidade também se manifesta cultu- 
lalmonte no contexto amazônico urbano e rural.

Il.i Amazônia rural a religiosidade é forte principalmente entre os 
mu vnlhos. A educadora Alba (CR) afirma que:

( )s jovens estão um pouco afastados, não sei por quê. Até eu mesma 
estou um pouco afastada, acho que é falta de motivação. Mas todo 
I )omingo tem celebração, tem também a festa da comunidade que é 
em homenagem ao padroeiro daqui, São José. Nós vamos para as 
festas das outras comunidades. Tem as novenas, antigamente se fa
zia ladainhas. Toda Terça os mais antigos saem pra rezar a novena 
na casa de alguém. Vão pro Círio, o de São Domingos e o de Belém. 
Eles têm muita fé, é o tempo todo falando em Deus, pedindo ajuda, 
fazendo promessa, agradecendo pela graça.

< Hiveira et al (2005, p.83-4) identificam alguns pontos de aproxima- 
im nutre a religiosidade expressa nas práticas sociais e educacionais 

mm i mnpo e na cidade:

1) A predominância e a hegemonia da religião católica, apesar da 
inserção significativa das igrejas evangélicas e que exercem fortes 
relações de poder em relação às religiões afro-brasileiras e indíge
nas [...]
2) A expansão da religião evangélica tem gerado conflitos, desen
tendimentos entre as comunidades rurais-ribeirinhas, bem como nas 
relações sociais e educacionais na vida urbana. [...]
3) O espaço da igreja católica torna-se um articulador da organiza
ção social das comunidades, por meio de seus preceitos morais, ri
tuais e símbolos, sendo que na área rural, a oralidade e a memória 
dos mais antigos constituem meio de transmissão de suas tradições 
culturais, além de ser espaço de definição de ações e de organiza
ção de trabalho [...]
4) A existência de uma hierarquia na celebração dos cultos religiosos 
católicos, caracterizada por uma relação de poder centrada na posse 
do saber escolar: os especialistas (padres) versus os leigos (cidade). 
Nas comunidades ribeirinhas o líder político-administrativo, que geral
mente é um dos moradores do grupo dos mais velhos e dos letrados, 
comanda a celebração mantendo o poder dos escolarizados versus os 
não-escolarizados.



Entre os pontos de divergência destacam que:

nas comunidades rurais-ribeirinhas existem traços característicos do 
uma catolicismo popular, que se contradiz ao catolicismo oficial. Além 
disso, há uma presença marcante na condução das celebrações doü 
moradores mais velhos leigos, existindo uma significativa interação 
entre as práticas sociais e religiosas na vida comunitária dos ribeiri 
nhos. Os jovens por influência da sacralização da vida urbana têm so 
afastado da igreja, causando conflitos e mudanças sociais e culturais 
no cotidiano da vida rural; [...] Na vida urbana a relação com o trans 
cendente está pautada no medo constante da morte, ameaçada pelo 
violência, pela insegurança social, ambiental e econômica, enquanto 
que nas comunidades rurais-ribeirinhas essa relação com o trans 
cendente é estabelecida em função da vida cotidiana, sendo fator de 
medo o mistério, constituído de imaginários em torno de entidades 
da mata e das águas, expressos nas estórias dos encantados, nas 
lendas, etc. (OLIVEIRA et al, 2005, p.84)

As religiões são mencionadas pelos alfabetizandos, destacando- 
se a católica, a evangélica, o espiritismo, a pajelança e o umbandismo, 
sendo que a expressão mais conhecida da religiosidade em termos de 
cultura amazônica é o Círio de Nazaré, por meio da imagem de Nossa 
Senhora de Nazaré, da procissão e outros elementos festivos, sendo 
vista como uma herança da cultura branca.

O reporte a Nossa Senhora de Nazaré e a utilização de símbolos 
religiosos em torno dela é bastante evidenciado no ambiente hospitalar 
com educandos-pacientes, mas está presente nas turmas de comunida
des periféricas e rurais-ribeirinhas.

Na dinâmica realizada em uma comunidade do Marco, o alfabeti
zando Rui (CPM) se identificou com a fotografia da Basílica de Naza
ré, afirmando escolhê-la porque além de ser católico, está doente, mas 
tem fé e adora a imagem de Nossa Senhora de Nazaré. Afirmou que: 
«rezo muito. Peço pra ela me ajudar,'gosto sempre de ir à igreja». Este 
educando também explicou ser o mês de outubro o período do ano que 
mais gosta, justamente por ser o mês do Círio de Nazaré.

Assim, os alfabetizandos afirmam que as práticas de religiosidade 
católica na cultura paraense se dão pela oração, pela freqüência à igre
ja, pela participação no Círio e pela devoção a Santos católicos.

Na comunidade do Guamá, na dinâmica, três alfabetizandas es
colheram figuras relativas ao Círio de Nazaré. Hilda (CPG) escolheu 
a figura de várias pessoas segurando a corda do Círio de Nazaré, que
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i- i • 'l.i i<apresenta a festa religiosa conhecida no mundo inteiro. Aes- 
• iiihii dntisa figura foi feita pela educanda que afirmou: «sou paraense 

• h In i| to dessa festa. Enquanto estiver viva eu vou acompanhar a 
» mi ihhfio, porque ela me ajuda. A minha casa estava caindo, então ela 

i|iK!<>u a construir». Mima (CPG) escolheu o Círio por representar 
•mi 11 niüii muito boa em sua vida. Explicou: «lembro dos meus pais que 

mi muito católicos e eu também sou católica». E Marta (CPG) em seu 
í#*|m tmcreveu:

A figura que escolhi para mim representa a fé que eu tenho na Rai
nha da Amazônia, pois a minha religião assim aceita. Representa a 
procissão que acontece no 29 domingo de outubro em Belém. É o 
Círio de Nazaré. É a festa máxima do povo paraense em que acon
tecem as maiores demonstrações de fé, emoções. É aquela multidão 
carregando casas e outros objetos na cabeça. É emocionante.

Nus comunidades ribeirinhas de São Domingos do Capim dois su- 
iMihm selecionaram a foto do Círio de Nazaré. O alfabetizando Bira (CR) 

tln mundo que: «eu acho bonito a fé do povo paraense e daqui da
• imunidade, por que a gente faz um pedido e graças a Deus a gente é 
«MhIkIo» e o Morador Dario (CR) destacando que:

Eu sou fiel da Nossa Senhora de Nazaré, sou devoto dela porque ela 
é nossa mãe e eu levo muito a sério. Já me livrou de muitos perigos 
e graças a ela eu estou aqui. Eu não acompanho muito o Círio, fico 
com a minha fé aqui e tem muitos que vão pra Belém só pela comida 
do Círio, vão pra lá e nem vão ver a Santa. E eu fico aqui com o meu 
coração, é mais importante.

Vemos que a religiosidade é expressa pelos educandos pela fé a 
Nossa Senhora de Nazaré, que é representada como uma Santa que 
i|iida as pessoas, tranqüilizando a vida. Ela é considerada «mãe» e 

lavada muito a sério, existindo uma grande devoção a ela, porque é
• upaz de livrar as pessoas de perigos. A fé a Santa é mais valorizada
• Io que a participação no Círio, mas este é representado como um mo- 
mnnto em que Deus vai dar o que o povo quer. No Círio os milagres 
ui.nntecem e os pedidos são atendidos. O Círio é visto como alguma 
i nisa boa na vida dos educandos.

Os depoimentos dos educandos do NEP indicam, conforme Maués 
(1999), traços do catolicismo devocional e de um catolicismo popular 
< i)m marcas de controle eclesiástico, típico à população amazônica. O



Círio de Nazaré é o grande exomplo dessa mestiçagem, pois ao redor 
dele conflitam-se interesses opostos: de um lado as classes políticas n 
religiosas dominantes que assumem a diretoria da festa, de outro ladp 
a grande massa de fiéis, devotos, romeiros da capital e do interior do 
Estado, em sua maioria das classes populares, com uma cultura próprio 
e um modo de vida religiosa relativamente autônoma.

O Círio é concebido como «a festa máxima do povo paraense» < 
representa uma forma híbrida de religião católica com religiosidade po 
pular, entre festa religiosa e profana. Por isso, envolve toda a população 
paraense, católica ou não, nos momentos festivos, rituais, recreativoi. 
ou puramente por ser um momento de reencontro com familiares cln 
cidade e do interior.

Caracteriza-se, portanto, como um período festivo de fundamenta! 
importância para a afirmação da identidade cultura! paraense. O conjun 
to de crenças, rituais, objetos, promessas, hierarquias, sujeitos, comí 
das em torno do Círio expressa a cultura amazônica e integra o cotidia 
no da população local. Por esse motivo, o Círio de Nazaré é analisado 
por Amaral (2006) como fato social total, por mobilizar as instituições 
sociais da cidade, mover os espíritos humanos e também a sociedade 
e a economia.

Para Alves (1980 apuei AMARAL, 2006), o Círio é um conjunto ou 
seqüência de rituais, podendo ser entendido, todo ele, como um ritual 
complexo. Nos 15 dias de festa toda a população e as instituições so
ciais e econômicas giram em torno do Círio, sendo que três eventos 
podem ser entendidos como mais significativos e organizadores dos de
mais: as procissões, o arraial e o almoço do Círio (AMARAL, 2006).

Estes eventos e a fé à Santa de Nazaré são evidenciados nas tur
mas de educação popular por meio de falas, depoimentos e testemu
nhos de fé e por desenhos que expressam o sentimento de agradeci
mento, amor e devoção à «mãe do povo paraense».

Figura 01 -  Círio de N.S. de Nazaré. Olgarina (CPG).
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A frS nn Santa e a religiosidade aparecem como forma de superação 
i. «i k. . ih, ospecialmente no ambiente hospitalar, e de enfrentamento de 

■ . ilii.it lits individuais, familiares e sociais (a pobreza, a violência, o uso 
4* li• mpm, etc.). É uma manifestação religiosa concretizada na realidade 
it* i< I, i o as mudanças esperadas, para além da dimensão espiritual,
* miinm n saúde, a paz, a fraternidade familiar e conquistas materiais, 
» ♦«,.! M .isíis, carros, barcos e aprovações em concursos públicos.

Altji ms destes desejos aparecem na forma de objetos carregados 
iI imçíi durante a procissão, impregnados por uma força em ação 

i iminua tanto do objeto quanto do sujeito. Ser humano e objeto se 
i .. |iiiinlovendo novas auto-interpretações neste grande rio de fé, que 

Inm natureza humana e natureza divina como grandes afluentes, 
i dimumbocam em graças, fruto de determinações e persistência. O

* . humano dialoga com algo que não vê, mas sente, se construindo
* ....... imtruindo, suportando sacrifícios, muitas vezes, sobre humanos,
* •munqando com a diferença, com a dor, sendo todos, filhos da mes- 

i mau, porém com causas e sentimentos diferentes, mas objetivando
*! |i • mu comum, alcançar uma graça.

Foto 6 -  Pagadores de Promessa. Círio de Nazaré

As miniaturas de casas em madeira, partes do corpo humano con- 
fnt cionado em cera, velas misturadas ao tom colorido e especial dos 
iniuquedos de miriti misturam arte e fé.

Para Dias (2004, p. 44):

os brinquedos são pintados com cores fortes e vibrantes, feitas de 
tintas artesanais ou industrializadas. Estes brinquedos que fascinam 
crianças e adultos tem forma de embarcações, habitações, elemen
tos da fauna e da flora presentes na região, povoados pela realidade 
concreta e pelo imaginário amazônico.



Foto 7: Brinquedos de Miriti

Os brinquedos de miriti durante o Círio de Nazaré são vendidos 
pelos Girandeiros e transportados nas girândolas, que acompanham o 
movimento dos fiéis na procissão. Eles surgem, segundo os artesãos, 
na procissão do Círio, «como representação de promessas e graças al
cançadas, como a saúde restabelecida, construção de casas, proteção 
em naufrágios, etc.» (DIAS, 2004, p. 46). Apresentam, ainda, uma fun
ção lúdica, sendo tradição do Círio a compra destes brinquedos pelos 
promesseiros e devotos para as crianças.
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( 111 < 1 oncontram-so brinquedos populares de diferentes tipos,
......... In 111111I1 de papel, lata, marupá, sendo expostos nas girândolas

i .nid.K |©ira exposição ambulante de arte plástica.

A mio plástica popular esguincha manifesto dos valores ligados à sua au- 
lentiudíule e as conserva na sua identidade, no que diz respeito ao conteú- 
iln pmsonte, de termos reais que condizem com seu universos, na qual está 
mnniida, Está sujeito às transformações ou adaptações, contudo, mantém 
mm integridade diante da evolução de um processo determinado por tecno- 
h i( 11,m da mecânica cultural, que não permite muita das vezes 0 ser humano, 
tompo para momentos reflexão sobre a vida destes elementos naturais, de 
v<’/  que a arte popular plasma na formação de auto-identidade, do povo e 
d i’ gerações (MORAIS, 1989, p.13).

t ) ui lista popular desprende seu tempo na feitura dos brinquedos 
min D lompo que antecede o círio e a safra da matéria-prima, o mi- 

iii. mui l Mirante a produção o artista brinca com o processo de fabrica- 
. 1 paia a cultura infantil, que se estende para a adulta.

' .t h|i indo Morais (1989) é brincando com seu trabalho que ele brinda 
i nua In na arte de inventar e reinventar com as talhas da polpa ou bucha 
i - miiili que colheu nas zonas de várzea transformando em brinquedos- 

ii ii i apoteótico vendidos durante a trajetória do Círio ou encomendado 
Ih 1111 mmeiro pagador de promessa, como voto, pois adquiriu sua própria 
amhai cação pelo sacrifício, suor e fé ou do náufrago, que sobreviveu ao 
i’ ii Imito pela valência da virgem, como mostra no conto de Benecdito 

M.uiluiro (1980, p.21), um pagador de promessas, que alega sua so- 
hmvivóncia de um naufrágio à misericórdia da Virgem, e como agra- 
■ 11m imonto durante o Círio dá início uma luta de colocar no carro dos 
mllnqies a miniatura de um barco feito de miriti:

Agora vigie só: o chão sumiu por um encanto! A rua ficou muito estreita 
de tanta gente. Nossa vista não abarca nem começo nem fim. Mundão 
de gente meu compadre! Chegou a hora de entrar neste fordunço. É 
agora e já, meu compadre, o senhor me acompanhe. Eu tenho que 
roer-uma-pupunha pra chegar no carro dos milagres, carregando este 
barco-a-vela por uma de tantas cabeças.Mas ele vai, lhe garanto que 
vai: ora suspenso no aperto do povo, ora imprensado, esprimido, em
purrado, pisado, varando gente, gente, gente, gente, até chegar no 
ponto de botar o barco no carro andando. E vem ele! E vem ele! E vem 
ele dês do largo, recolhendo as promessas na procissão.

Compreende Morais (1989), que o brinquedo de miriti durante a 
lostividade do Círio se destaca com um caráter cultural-coisa-da terra,
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como pequenos projetos de construção de uma cultura, que manifeula 
uma arte que fala do homem e da terra, um fato cultural, cuja origem 
comunga passo a passo com a trajetória do Círio de Nazaré. E, pjim 
Alves (1980, p. 21):

quando uma sociedade, ou um segmento desta, sai do ordinário 
de sua rotina cotidiana para viver anualmente o “extraordinário" tlu ! 
eventos ritualizados é porque tal acontecimento tem a ver com a pró J 
pria existência do corpo social. Constitui-se então um conjunto <l<> 
manifestações simbólicas inscrito portanto na ordem da significaçá 
capaz de ser lido, revelado ou percebido por todos os segmentos d.i 
sociedade em que se realiza.

Neste sentido, o brinquedo se apresenta como arte representativu 
da festividade do círio, que durante o trajeto torna-se parte como pem 
grino do círio, seja como promessa, como adorno ou como instrumento 
objeto de brincar. (MORAIS, 1989).

Foto 10 -  Romeiros na corda do Círio



i m ito cle promessa, quo o brinquedo pode adquirir expressa:

| | do um lado o contato estabelecido com o poder divino ou so- 
bionatural, e de outro como um ato de cognição e controle de fatos 
quo escapam á ação do indivíduo...Mas, no contexto ritual ainda 
nstã em jogo o sacrifício auto-imposto pelo devoto representado 
pola dramatização das dificuldades em encontrar uma posição num 
sistema estruturado onde o leque de possibilidades é limitado (AL
VES, 1980, p. 49).

I sio brinquedo apesar da simplicidade se transforma em um acer- 
vh iilliiml, que segundo Morais (1989), envolve ciência, arte e religião 
h i.u .ei Instas tradicionais e populares, um acervo imensurável, visto 

uma arte do povo que traz valores que estão arraigados em um 
■ muninmo, muitas vezes, espoliados pelas máquinas que nos obrigam 
» niiq.u no invés de brincar com o mundo.

Ansim, os brinquedos de miriti para Moraes (1989 apud DIAS,
11 p 4 /) se apresentam como «arte representativa de uma festivida-

1.. iMilmional de cunho religioso, com características essencialmente da 
- m i ãnia», focando temas que representam fatos do cotidiano e mitos 
t» lundus da cultura amazônida.

Ar, diversas formas de simbolismos, a Santa, a corda, os objetos
1.. | iinmessa, os sacrifícios expressam uma energia independente do 

. pinto humano, a simples presença destes fenômenos tomam uma 
dimmisâo gigantesca na qual nenhuma palavra exprime e/ou explica

ilinlntoriamente como percebemos na fala da Alfa. Hilda ao escolher a 
? |iim de várias pessoas segurando a corda do círio:

A corda do círio de Nazaré representa a festa religiosa, conheci
da no mundo inteiro e escolhi esta figura porque sou paraense e 
participo dessa festa. Enquanto eu estiver viva vou acompanhar a 
procissão, porque ela me ajuda. A minha casa estava caindo, en
tão ela me ajudou a construir.

Neste grande intercâmbio de pessoas, sentimentos, interesses e 
innnifestações simbólicas, segundo Alves (1980) conjugam aspectos 
foi mais e devocionais com a informalidade profana englobando elemen- 
Itm nativos, que configuram uma identidade regional, uma temporalida- 
dn particular e renovam-se as relações socialmente estabelecidas.

No ambiente hospitalar, evidencia-se a força de mobilização da fé, 
• npaz de «livrar do mal», salvar, curar e prover milagres. Nem sempre a
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fé é devotada a Santos da Igreja Católica, já que muitos são protestnn 
tes e suas maiores referências são Jesus e Deus.

A educação popular praticada pelo NEP, por fundamentar-se no 
diálogo entre saberes e respeito às crenças e motivações popularon 
parte da fé e religiosidade dos educandos, apresentando-se como et. 
perançosa e motivadora. Por isso, as pesquisas de Oliveira et al (200(>) 
Góes e Rabelo (2006) e Braga (2005) demonstram que a educação do 
NEP tem uma forte influência no processo de tratamento e cura doi 
educandos-pacientes.

As educadoras Rita (CHEP) e Carla (CHEA), respectivamente, r<< 
velam a interação religiosidade e cura no ambiente hospitalar:

Aqui na comunidade para-hospitalar eu vejo que essa questão da Ir 
é um esteio pra eles. E eu vejo também que não só pra eles, é umn 
coisa necessária mesmo, porque você não ter a quem se apegai, 
não ter alternativa., .então a gente leva esperança.
Na comunidade hospitalar a gente percebe muito desses traços [cal 
t ura is amazônicos], a religiosidade, a cura pela fé, pela homeopatia 
são norteadores, não dá pra negar essa vivência que é cultural.

Para a educadora Carla (CHEA), o saber medicinal da cura dos 
seus alfabetizandos recebe muita influência das culturas negra, indí 
gena e branca. A herança branca está em torno do cristianismo e as 
outras culturas estão por trás das orações e da medicina alternativa que 
praticam no cotidiano social e que é relatada na forma de saberes no 
ambiente educativo.

Por isso, percebemos que a religiosidade está também presente na 
forma de saberes culturais que são mantidos por meio da tradição, das 
religiões e das práticas culturais medicinais transmitidas pelas gerações fa
miliares. Segundo a educadora Rita (CHEP), os alfabetizandos expressam 
saberes medicinais quanto ao uso de ervas, bálsamos, folhas e pedaços de 
troncos de árvores, sobretudo na forma de beberagens e banhos.

Além da utilização de plantas, a educadora Carla (CHEA) menciona 
que animais também são usados em práticas de cura:

A flora é muito a questão que eu já falei, da medicina popular, agora 
em relação à fauna, eles falam muito da pesca, da caça, das práticas 
cotidianas deles, a questão do remédio que se tira dos animais, da 
cobra tira-se o couro e a banha para sarar uns esporões que apare
cem nas plantas dos pés. Eles dizem, por exemplo, que a banha do 
carneiro serve pra hemorróidas, tudo isso eles vão contando.
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Apmsonta-se, desse modo, uma riqueza de saberes medicinais
i Hiivolvom a utilização de plantas e animais em práticas de cura, ri-

- tn nu não, derivadas da cultura religiosa amazônica, branca, indígena 
h HÍm bmsileira. Por isso, é comum os educadores mencionarem que

ihmes medicinais dos seus alunos estão relacionados às religiões, 
i»H|*Mi mlmente a pajelança e a umbanda, que trabalham por meio de 

t iih do cura em terreiros, como diz a educadora Eva (CPG).
I iqueiredo (1994, p. 75-76) denomina de «medicina popular» ou 

■ inniIk ina de folk» o «conjunto de práticas mágicas, cerimoniais e ritu- 
i- pmiuiasivas, baseadas no pensamento simbólico, utilizadas pelos
- ■ .....Io todo mundo para prevenção, classificação, diagnóstico e tra-

inii iilo das enfermidades».
I'nra ele, essa medicina na Amazônia possui marcas do forte sin- 

■ .•Irnmo cultural que sofreu a região e sua prática depende da manipula- 
in dn lorças por especialistas ou conhecedores (rezadores, curadores, 
d . n mães-de-santo), revelando a existência de um método próprio da 

"  - Ik ma popular.
I )nsse modo, observamos nas turmas de educação popular do 

NI I' um conjunto rico de saberes culturais, valores, crenças e costu- 
Mi.m mligiosos que expressam a cultura amazônica na sua pluralidade e 

•mplexidade. A religiosidade popular dos alfabetizandos assume ainda 
limnnsão educativa por orientá-los na vida cotidiana, ensinando-lhes a 

.linluqicidade nas relações interpessoais, a esperança frente ao desen- 
ii ilamento do mundo e a força para enfrentar doenças, a violência e a 

tnlnni ia.
Neste sentido, a prática educativa popular do NEP, mesmo apre- 

"iil.indo-se como laica, reforça valores espirituais solidários e, concre-
ii ando o princípio freireano da “relação entre saberes”, demonstra o vi- 
> p ii da cultura amazônica nas práticas sociais e educativas cotidianas.





ui R E S  DO CUIDAR, HIBRIDISMO 
I I I I  I U R A L  NO PROCESSO DE VIVER

HUMANO
Elizabeth Teixeira

Todo o complexo de tecidos e teias, de redes e de 
sistemas de símbolos, de significados e de saberes 

em/com que estamos envolvidos e “enredados” desde 
o momento de nosso nascimento, constitui o mundo 
da cultura. A cultura é “isto” e fora dela não existe a 

possibilidade de uma existência humana. Somos seres 
da natureza vivida como alguma experiência de cultura.

Carlos Rodrigues Brandão (2002a, p. 400)

l i . 111(.11s educativas no campo da saúde na Amazônia, pautadas 
i pnilngogia libertadora, precisam estar «molhadas» pela cultura 

.. ti i mistruída historicamente pelo(a) amazônida. No processo de vi- 
V  liniii.ii to na Amazônia, homens e mulheres fizeram história e criaram 

iin.i d, no que tange, especificamente, aos saberes do cuidar, foram
..... diluindo e usufruindo múltiplos itinerários e recursos de acordo com
« i.mdlvorsidade, miscigenação e migração presentes na região ao lon- 
y In-, tempos (coloniais e pós-coloniais).

I sse processo deu origem a um hibridismo cultural, marcado pela 
m m  fauna amazônicas, que também se manifesta na «pajelança», na 

- ilicina popular da região e nos saberes do cuidar. A nosso ver, esse 
-tinidismo, que também se manifestou nas/das representações de edu- 
hleres e alfabetizandos de comunidades hospitalares e periféricas de 

UMlóm e da comunidade de São Domingos do Capim do NEP, deve ser 
iiinlisado e refletido enquanto tema gerador e precisa estar presente de 

Mima transversal nas práticas educativas «posto que toda ação educati- 
i deve estar precedida de uma reflexão sobre o homem e de uma análi- 

n (Io meio de vid.a» (CABRAL, 1998, p.198).



Os educadores e educandos, respondendo e/ou refletindo sobro 
a cultura amazônica, particularmente sobre medicina popular, flora o 
fauna, evidenciam em seus discursos/depoimentos múltiplas represou 
tações, provenientes de suas vivências/experiências. O objetivo desln 
texto é analisar tais representações que revelam aspectos híbridos du 
cultura da região.

3.1. A fauna e a flora: alianças de saberes no processo de viver hu
mano

Neste primeiro diagrama, evidenciamos uma fauna “viva”, uma “ali
mento”, uma “lenda” e a “remédio”. A fauna viva representa e apresenta 
os animais que vivem na região, com os quais convivem, e que simboli
zam a natureza local. Foram citados: onça, arara, macaco, peru, passa
rinho, boi, cavalo, galinha, dentre outros.

Figura 2 -  Bichos. Eugenia (CR)
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Ao ver a foto de um pequeno macaco durante a realização da dinâ- 
i uma das alfabetizandas lembrou de sua cidade (Pacajá), e disse 

jiin (1 disso que gosta de lá, da natureza local. Outra escolheu a foto de 
mm umra e de um passarinho:

Lá tem muito mato, fazenda, a gente cria boi, cavalos, a gente pesca, 
tem galinha, peru. A gente mora na cidade mas meu pai tem uma fa
zenda e a gente vai pra lá se divertir (Alfa. GLÓRIA -  CHIP).
A arara e o passarinho são uma alegria quando cantam (Alfa. IRENE 
-  CPG).

A fauna lenda representa os animais relacionados diretamente às 
l»>in lí is e imaginário amazônico: o boto, a cobra grande, o boi-bumbá. Ao 
insponder sobre o que considera cultura amazônica, assim se expres
sou um educador:

São as lendas. Por exemplo, aqui a gente fala muito da lenda do 
boto, da cobra grande (Ed. ALBA -  CR).

A fauna remédio representa o uso direto dos animais em tratamen
tos de doenças, e as banhas foram citadas nesse sentido, pois são usa
das em inúmeras receitas regionais (TEIXEIRA, 2000). A fauna alimento 
iapresenta o uso dos animais na caça e pesca, e simbolizam muito bem 
nssa utilização, pois tanto nutrem como sustentam muitas das famílias 
das comunidades.

FLOR A QUE 
NUTRE

FLORA
FLORA Q l ’L 

CURA
/  FLORA QUí: 
V^SUSTENTA

Neste segundo diagrama, encontramos a flora «que nutre», a flora 
«que cura» e a flora «que sustenta». Aflora que cura foi destacada com 
base em plantas medicinais da região, muito conhecidas por seus efei
tos terapêuticos, já comprovados cientificamente em estudos na Amazô
nia (BERG, 1982; 1987). Foram mencionados alguns tipos de remédios
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caseiros elaborados com hh plnntSB (bolsamos, chás,óleos) e as plan
tas da região (copaíba, verônica, oivn çidreira).

A flora que nutre destaca-se por meio da mandioca, alimento de 
base do cardápio do (a) amazônida, e as frutas regionais, utilizadas pela 
população «in natura», misturadas a outros alimentos, como o açaí, e/ 
ou ingeridas por meio de sucos e doces, como o cupuaçu e o taperebá. 
Assim se manifesta um educador sobre a cultura amazônica:

Quando eu falo de alimentação saudável não tem como não tocar no 
cupuaçu, em açaí, em outras frutas regionais. Não tem como a gente 
negar que até na nossa qualidade de vida a gente tom que respeitar 
determinadas coisas de nossa região (Ed. MÁRIO -CHEA).

A Flora que sustenta foi representada pelos alimsntos, que tanto 
são utilizados para nutrir a família e os animais que criam, como ven
didos para manter economicamente a família, repressntando o traba
lho ou sustento nas/das comunidades locais. Uma das educandas se 
identificou com a imagem do tucupi e da mandioca ao explicar porque 
escolheu a foto:

Porque através da mandioca, a gente descasca a mandioca e 
extrai a maniva, rala a mandioca, da mandioca tira o tucupi, tira 
a tapioca, tem muito a ver com minha vida, a Qente vende tudo 
dai, vende a tapioca, vende a farinha, dá a casca para a galinha, 
para o porco comer. Ta muito ligado com o meu trabalho (Alfa 
AUREA-CR).

Diagrama 3 -  Medicina Popular
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i 7, A medicina populai itinerários e saberes do cuidar

Neste terceiro diagrama manifestam-se os múltiplos itinerários te- 
mpêuticos para obter cuidado (HELMAN, 1994): a medicina oficial (que 
i mda do corpo) e a medicina alternativa (que cuida do todo). Segundo 
lluchillet (1991), a decisão dos indivíduos em adotar um ou outro dispo
sitivo terapêutico depende da categoria etiológica do problema, ou seja, 
ii0 a causa é de origem sobrenatural, será passível de um tratamento 
mais alternativo, mas quando é de origem natural será passível de um 
tiatamento oficial.

Também estão representados na medicina popular, os remédios 
plantados (a farmácia viva ou do mato) e os remédios da farmácia (que 
são comprados), ambos utilizados no cuidar humano. Respondendo so
bre a medicina popular entre os educandos, um educador referiu.

Esse saber foi evidenciado com bastante ênfase no passeio que fize
mos ao bosque. E eles iam observando as plantas, dizendo o nome 
de cada uma, os tipos de chás que se poderia fazer. Era interessante 
que não eram chás só para curar a garganta, mas para ganhar marido, 
para ficar próspero, para mau olhado. Dentro dessa medicina popular 
não existe só remédios que vão curar só o corpo como a medicina 
científica (Ed. EVA- CPG)

Fonte: NEP/CCSE/UEPA 
Foto 11 -  Remédios Populares -  Ver-o-Peso

Os saberes do cuidar, advindos do mato, utilizados na composição 
dos remédios caseiros, vêm sendo transmitidos oralmente na região e 
tem origem nas práticas dos índios e sua relação com a natureza local. 
Falando a partir da imagem do índio, assim se expressou um dos edu
candos:



Muitos conhocimnntns sohio romódio casoiro viomm dos Indh•• á 
uma verdado muito (/mudo o a gonto continua usando, junto com 
da farmácia. Elos sompro vivorám no mato, tiravam casca do /■ 
folha, planta (Mora. GIL -  CR).

Sobre suas vivências com a cultura amazônica, um educaclot n 1*1 
riu outras faces da miscigenação local e a transversalidade desta nn * 
prática educativa:

No cotidiano dos hospitais eu vejo muito desta herança, do ur<> 
do índio, da medicina alternativa, como seu Frutuoso dizia, quo » M 
acreditava muito mais no óleo do copaíba, quando ele percebia •/• 4 
o remédio não tava mais fazendo efeito, ele corria pro óleo da co)M 
íba [...]. Minha vivência com o Marabaixo, veio formara minha inAti 
de crenças, de respeito à diversidade, de olhar crítico a esto gi, u > 
leque cultural. Esta cultura amazônica é real, ela emerge na minlm 
prática educativa como norteadora (Ed. CARLA -  CHEA).

Os saberes do cuidar também são transmitidos dentro dos cl« l" i 
familiares, passando de geração a geração. Sobre isso, assim se muni 
festou um educador:

Já aconteceu da gente ta reclamando de alguma dor ou coisa /• i 
recida e então eles diziam: tia, minha mãe disse que tal folha 0 l<> * 
para isso, faça um chá. Então era sempre assim, eles sem pro tinha m 
um remédio para agente que vem do popular, vem deles (Ed. I Ui M 
-CHIP).

3.3. Pajelança Amazônica: hibridismo cultural no processo de viver lui 
mano e saberes do cuidar.

A pajelança amazônica (um conjunto de saberes do cuidar mull* 
presente na região), é um hibridismo cultural, pois representa mistumn » 
miscigenações ancestrais. Assim se expressam alguns educadores

Cultura amazônica identifica muito mais o povo amazônida. Aquoln 
idéia de rio, aquelas construções da pajelança (Ed. LÚCIA -  Cl III')

Para Bhabha (2003), no viver em/sobre fronteiras, há um hibridiam»' 
cultural que acolhe a diferença sem uma hierarquia suposta ou imposl.i 
e recebe a diferença interior de um sujeito que habita a borda de umn 
realidade intervalar. Ao modo de ver do autor, o hibridismo ocupa um 
lugar/espaço próprio, que denomina espaço de fronteira. Esse tercnl
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« ,1. 11,0, dn proveniência colonial 011 pós-colonial, abre espaço para 
to  .'/i/u/iincional baseada na inscrição e articulação do hibridismo da 

t «) mtor é o fio cortante, o entre-lugar, o verdadeiro espaço do 
•» li >n io I nesse intervalo híbrido, em que não há distinção, que o 

m|.m nlonial tem lugar e onde se falam as línguas híbridas do espaço 
fptmlâl

• > hibndismo é uma forma de subversão/outra versão contra o po
te* * il* 11 iiiil, que acaba produzindo cultura. Os textos dessa cultura hí- 

i i oo mistos e divididos, como os que aqui analisamos e discutimos 
m (..n Inuge tanto a fauna e flora, quanto à medicina popular e a paje- 

t l nquele desvio ambivalente do sujeito discriminado.

A ci iIIara amazônica é toda riqueza plural das falas, com as especifi- 
t 'idades de cada lugar. É a mistura de crenças. É o medo de algumas 
t 'i onças. É a crença nas curas da pajelança, a umbanda que faz suas 
inzns, os rituais (Ed. EVA -CPG).

boio o autor, é também uma forma de resistência ao poder do- 
tnln, no nosso caso, à medicina oficial. Tal representação leva o 
orno dominante a dividir-se ao longo do eixo de seu poder de se 

.. . >ii ti autorizado. Este processo reverte o efeito de recusa do saber 
• • il do modo que os saberes populares do cuidar se infiltrem no dis- 

n no  cotidiano dominante e comecem a tornar estranha a própria 
I»*, di íininante.

Eles expressam saberes de medicina popular?Ah muito, muitas 
o ivas, bálsamos, folhas, pedaços de troncos de árvore, eles fa
lam vários nomes de remédios plantados. É a medicina alternativa 
doles, pra onde recorrem, porque eles tomam esses remédios pra 
regeneração, mas eles sempre falam: se eu tivesse o meu chá de 
casca, de verônica, das outras ervas, com certeza eu já tinha me 
curado. Então tem uma espécie de conflito entre a medicina aplica
da aqui e a que eles trazem de casa? Tem, porque a daqui é mais 
demorada. Aí às vezes, quando eu vejo a composição de alguma 
medicação, quando eu consigo ter acesso às receitas, aí eu expli
co, esses que já estão prontos vieram de algumas ervas que vocês 
gostam e ainda estão acostumados a usar, e algumas se tornaram 
esses comprimidinhos. Mas não é toda a composição da erva, tem 
algumas coisas misturadas. Pra verse eles ficam tomando, porque 
tem que tomar o remédio daqui (Ed. RITA -  CHEP).

i ) objeto híbrido conserva a semelhança real do símbolo autoriza- 
< mns reavalia $ua presença, resistindo a ele como o significante. Há



um piocesso parcializador na estratégia da recusa do saber dominanln 
e isto tem um preço «pois a existência de dois saberes contraditório:» 
(crenças múltiplas) divide o ego (ou o discurso) em duas atitudes psíqui 
cas e formas de saber para com o mundo externo».(BHABHA, 2003, p 
166). Nesse sentido, os saberes múltiplos do cuidar têm poder hetero 
gêneos e se expressam no cotidiano.

Como a gente trabalha numa área hospitalar então todas passam poi 
situações realmente complicadas no quesito saúde, então elas em 
grupo mesmo, elas se procuram dar dicas de saúde uma pras outras, 
é tema pra elas bem vivo, é um tema bem cotidiano mesmo, então, 
muitas vezes elas estão com algum mal estar, uma dor de barriga, 
uma dor de cabeça sempre tem uma que diz assim: Ha! Eu conheço 
um chá que é ótimo pra isso. Tem uma que eu adoro, que é a Me- 
nescal, ela é bem comunicativa, sempre tem assim um chazinho, 
um remedinho assim, que é o milagreiro pra muitas lá. Mas nunca 
deixando de lado a questão hospitalar. Por que?Bem, é cultura, ela 
tem muito a ver com nossas raízes, nossas raízes culturais, que tão 
aí a desde um período histórico que antecedem até nossos pais, 
nossos avós, então muitas vezes esses ensinamentos são passados 
de pai pra filho, de mãe pra filha e eles acabam é propagando isso, 
eu não diria transmitindo, mas socializando com outras pessoas do 
meio aquilo que ela aprendeu, que pra ela dá certo e muitas vezes 
dá certo pra outras pessoas. (Ed. MÁRIO -  CHEA).

Este é o movimento histórico do hibridismo, como camuflagem, um 
saber contestador, antagônico, «funcionando no entre-espaço do signo/ 
símbolo, que é um espaço intervalar entre as regras do embate». (BHA
BHA, 2003, p.268). Nesse ir-e-vir histórico, produz saberes, apropria-se 
de saberes e ao mesmo tempo resiste aos saberes do discurso oficial 
dominante. E como o autor refere, é uma terceira escolha, decidida e 
vivida no espaço do cuidar cotidiano de saúde (TEIXEIRA, 2000), em 
que se negociam os saberes da medicina oficial com os da popular/tra- 
dicional. Nesse estudo, o cuidar cotidiano se estende do cuidar de si ao 
cuidar do outro, família, casa e lugar, e estabelece, para tal, relações
cognitivas (aprendentes), conectivas (ecossistêmicas) e interativas (dia- 
lógicas).

Um dia desses, eu e uma outra professora estávamos conversando e 
ela falou da filha dela que tava com problema de câncer, então nisso 
uma aluna tava lá no momento participando das aulas e a gente con
versando, então ela relatou que um compadre dela ficou bom com
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Lim medicamento, uma medicamento regional, uma erva regional da
qui da nossa região, então esse conhecimento é muito bom pra eles, 
é isso que eu digo que é o conhecimento empírico, não é preciso o 
conhecimento cientifico pra você saber, não é preciso aquele estudo 
pra você saber, esse conhecimento que eles já trazem consigo, que 
eles já sabem também é bom. (Ed. PAULA -  CPM).

A pajelança amazônica representa o hibridismo cultural no/do pro- 
. nsso de viver humano e os saberes do cuidar entre os amazônidas na 
rnndida em que traz os símbolos do nativo: a resistência, a desobedi
ência e a defensiva. Traz também o acordo, o entre dialético, entre a 
medicina oficial e a popular e tradicional.

Nesse sentido, o projeto educativo no campo da saúde na Ama
zônia precisa desafiar os conceitos totalizadores, abraçar e acolher 
i )•; conceitos plurais, multi e interculturais, efetuando uma verdadeira 
negociação cultural.

Em relação ao conhecimento de medicina popular, muitos alunos 
têm, mas nem todos. A D. Ana se destaca lá no S , ela sabe fazer 
tudo quanto é remédio caseiro. Mas geralmente são as mulheres 
que sabem. Mas eles não falam diretamente disso na sala de aula. 
Fazem chá, de verônica, de nanã, de erva cidreira, fazem pomada. 
Quando tem o remédio da farmácia usam os dois, mas quando não 
tem é o remédio caseiro mesmo e são muito bons os remédios que a 
D. Ana faz. A mãe dela, a D. Tereza, é parteira, cega, e foi ela quem 
ensinou várias receitas pra D. Ana. A mãe dela é muito boa de parto, 
pegou mais de 200 crianças, sabe o sexo, a posição, se vai nascer 
normal ou se é preciso fazer cirurgia só de pegar na barriga. Ela puxa 
barriga de mulher quando o bebê tá enterrado. (Ed. ALBA-CR)

A negociação cultural que aqui aponto é uma estratégia cultural e 
textual de aquisição de poder, de educação para a emancipação, de 
autonomização do sujeito. A pajelança amazônica é um símbolo hete 
rogêneo, híbrido, uma prática cultural complexa. Os saberes do cuidar, 
nessa perspectiva, precisam emergir no entremeio, entre as exigências 
do passado e as necessidades do presente. Precisam constituir uma 
cultura migrante no/do entrelugar chamado Amazônia.

Neste projeto educativo inclui-se a proposta da etnomedicina, que 
«constitui a parte mais antropológica da antropologia médica, na medida 
em que tenta estabelecer uma relação entre as representações ligadas 
às doenças ou ao seu tratamento com a cultura e a organização social 
das populações consideradas». (BUCHILLET, 1991, p.23). Nesse sen-
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tido, toda representação do uma doença ou qualquer outro fenômeno 
é, assim, imediatamente circunscrita na totalidade do quadro cultural d® 
referência.

A pajelança inscreve-se nesta ótica híbrida, pois mistura aspecto! 
empíricos e mágicos, físicos e metafísicos, corporais e mentais. Na ro 
gião, assim, há diferentes, antagônicos e complementares dispositivo!, 
itinerários e recursos terapêuticos, desenvolvidos e utilizados por inú 
meros especialistas populares, aptos a resolver os problemas de saúdo 
das comunidades. A negação desta cultura local é uma atitude exclu 
dente e opressora.



I <:VITIMO IV

VIVÊNCIAS COTIDIANAS DA CULTURA 
AMAZÔNICA: CULINÁRIA

Tânia Regina Lobato dos Santos 
Igor Souza Vianna 

Silvia Sabrina Borges de Castro

És a planta que alimenta 
A paixão do nosso povo 

Macho fêmea das touceiras 
Onde Oxóssi faz seu posto 

A mais magra das palmeiras 
Mas mulher do sangue grosso 

E homem do sangue vasto 
Tu te entrega até o caroço 

E a tua fruta vai rolando 
Para os nossos alguidares 
E se entrega ao sacrifício 

Fruta santa fruta mártir 
Tens o dom de seres muito 
Onde muitos não têm nada 

Uns te chamam de açaizeiro 
Outros te chamam jussara 

Sabor Açaí

(Nilson Chaves e João Gomes)

Nas práticas educativas cotidianas os alfabetizandos de turmas 
hospitalares, periféricas e rurais-ribeirinhas do NEP fazem referência 
á culinária amazônica, que são aprendidas na convivência familiar e 
comunitária e transmitidas de geração a geração como saber cultural 
importante à afirmação de sua identidade social e regional.

A diversidade dos elementos que constituem a comida regional do 
Pará a torna uma das mais significativas do país. A culinária paraense



é uma das mais ricas e iiilngiadas as tradições culturais dos povoa d * 
Amazônia. Suas raízes se assentam na cultura indígena e africana A 
variedade de produtos naturais paraenses, coletados na floresta tropícdl 
e nos rios amazônicos, estimula o uso desses ingredientes pela populi» 
ção principalmente àquelas oriundas das florestas e rurais-ribeirinhas

A diversidade é ingrediente perfeito para a criação e alimentaç.V 
da população, cujo acesso é possível aos diversos segmentos social# 
pois a tipicidade da matéria-prima local, se encontra no mercado/foihi 
do Ver-o-Peso, espaço de representação da cultura paraense, e síntoM 
da diversidade amazônica. Esses produtos chegam ao mercado/feii.» 
principalmente pelos rios da Amazônia, fonte de alimentação e transpoi 
te na região. Conforme figura a seguir.

Fonte: NEP/CCSE/UEPA 
Foto 1 2 -  Mercado do Ver-o-Peso

O alfabetizando Rubens da comunidade do Guamá, durante a re
alização da dinâmica pedagógica escolheu a figura do Ver-o-Peso ex 
plicando que: «essa figura é o cais do Ver-o-Peso e representa a nossa 
cidade. Temos as geleiras que trazem os peixes. É o lugar de trabalho 
de gente pobre».

Neste depoimento percebe-se que o Ver-o-Peso é a referência da 
cidade de Belém, inclusive presente em muitos cartões postais. Mas 
além dessa representação, como mercado/feira que recebe a produção 
e a colheita dos ribeirinhos, assume a característica de lugar de «tra
balho de gente pobre», porque lá estão os que transportam as frutas, 
os peixes e outros alimentos dos barcos e também que vendem esses 
produtos nas barracas da feira.



(> Vui o-l)0bo Ho coimlilui iui expressão da cultura amazônica 
hui unliniulo-so alimentos, nitosanatos, plantas e ervas medicinais, 

Mi.u.it; de comidas regionais, artigos de umbanda, entre outros.

I m iin  NEP/CCSE/UEPA Fonte: NEP/CCSE/UEPA Fonte: NEP/CCSE/UEPA 
I u lu  13 -  Farinhas do Foto 14 -Artesanato Foto 15 -  Temperos

Ver-o-Peso do Ver-o-Peso do Ver-o-Peso

O Ver-o-Peso não só se constitui em um espaço de sobrevivên- 
• ia, de compra e venda de produtos do Pará, mas também em uma 
I n a t o  de prazer e de sabor que retratam a cultura amazônica, desta- 
i nndo-se neste contexto a alimentação. Como nos diz Orico (1972, p. 
•I) «Culinária é cultura». E, Murrieta (2001, p.1) explica que: «seria 

difícil pensar em outro aspecto da vida humana mais profundamente 
t unoctado com a sobrevivência básica e, ao mesmo tempo, com ele- 
mnntos social e simbolicamente construídos do que a alimentação».

A diversidade cultural brasileira, das mais variadas etnias e cul- 
liims, o simples fato de se alimentar já se constitui em um ritual car- 
mgado de tradições e especificidades, sendo natural que a culinária 
mflita a diversidade cultural do povo. O que pode ser traduzido na fala 
do Loureiro (2005) que sintetiza a cultura amazônica como um man- 
guezal cultural que ao mesmo tempo em que alimenta a si mesma 
nlimenta o mundo.

Na região amazônica e mais especificamente a culinária paraen
se pode ser definida como simples, saborosa e, exótica. As comidas 
da região têm o sabor do estranhamento para quem vive em outras 
regiões e culturas, principalmente pelo fato de carregar características 
específicas que se associam: a dimensão da região, a influência da 
cultura indígena e africana, a variedade de ingredientes, sabores, co-



res presentes nos alimentos Aposm de ser considerada popularment» 
como comida típica não se pode defini-la como tal, se atentarmos paia
r l ^ f 7 anedad6 6 diversidade de temperos e sabores que transforma 
dos ra d ie m  em um patrimônio gastronômico regional e cultural por. 
refletem a mteraçao entre diversas culturas (religiosa, étnica popu á 
tradições e saberes regionais. ’ ^ ^

Na região existe uma das mais diversificadas culinárias do país

A tradiçao culinaria da Amazônia é a mais orgânica, fundamental n 
tipicado pais a umca mesmo que resiste a qualquer investigação so 
bre a natureza e identidade de seus pratos, dada a circunstância J  
estar associada a terra e as águas da região, como parte intearanli. 
de sua fisiografia (ORICO.1972 p.14). P 9ra

A comida da Amazônica reserva algumas características em funcãu 
das peculiaridades da região; como por exemplo, a presença de dos 
que facilitam a pesca ou a presença da mata, onde é possível a caça

tucupT 3ÇOeS de algumas raizes como a mandioca de onde se extrai o

Segundo Orico (1972) a base da culinária amazônica é de influên
cia ameríndia. As variedades de guisados vêm dos nossos antepassa- 

os da selva e constitui uma típica herança alimentícia. Como exemplo 
o tacaca e de origem indígena, um subproduto da mandioca tomado 
em cuia, leva goma de tapioca, tucupi, jambu, camarão seco e molho 
de pimenta de che.ro com sal. Por isso a cozinha amazônica paraense

rnd" Ca' P'Cante ar° ma ° ° m SUC0S dS raíZ6S da ,erra' herança

Entretanto, a comida Amazônica tem seu preparo e consumo atre
lado a aspectos culturais não só indígenas, mas africanos e religiosos
demTs8T '  A f C0ITlldaHS da re9lã0 têm 9°stos e sabores que se fun
dem e se transformam de acordo com as características regionais os 
temperos e ingredientes utilizados, y ’ ° S

De acordo com Cascudo (1977), o pato no tucupi é de orioem
cortado^p 3 y f"13’ geralrnente 0 Pato é refogado, assado de forno 
cortado e fervido no tucupi com jambu. A maniçoba é de origem afro’
portuguesa, feita de folha da mandioca ou da macaxeira (maniv™) que 
sao moidas e levadas ao fogo sendo fervida por mais de três dias ou 
a e ficar escura. Apos este cozimento são colocados os ingredientes 
alguns semelhantes ao da feijoada. O vatapá é de origem africana e 
tem varias versões no Brasil, inclusive a paraense que leva trigo den- 
de e camarao refogado. y ’ uen
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Nas entrevistas com educadores quando falam em culinária ama- 
í.mica percebemos a presença marcante do açaí, como fonte de ali- 
«iii milação da população. Segundo a educadora Lúcia (CHIP) o açaí é o 
pmnoiro, pois se encontra presente na alimentação da população aten- 
lnla nas comunidades hospitalares, destacando, também o taperebá, 

l m a considerar de fácil acesso.

Ah, eu acho que o açaí é o pioneiro, o pioneiro é o açaí, ninguém 
rouba a cena. O pato, não. Isso é engraçado, porque é mais caro, o 
pato não comentam não, mesmo em época que predomina, que é 
o Círio. É mais o açaí e tudo o que é de fácil acesso. Então a gente 
comenta, mas não fala muito não porque não é a realidade de to
dos. É muito o açaí, o taperebá e dentre outras assim que tem no 
quintal da casa deles, tem lá no sítio.

O açaí é realmente um hábito alimentar do povo paraense, tanto 
no interior do Estado, como na capital, principalmente pela presença da 
palmeira açaizeiro na região.

O preparo do açaí se dá da seguinte maneira: primeiro retira-se os 
• ,iroços dos cachos que são colocados em água morna para amolecer a 
polpa. Nas cidades do interior, que não possui energia elétrica é amas- 
tiado com as mãos. Nas cidades os caroços são batidos em máquina 
de onde é retirado o vinho do açaí, como é denominado, que pode ser 
grosso, médio ou fino. Há época em que o açaí esta mais barato (safra) 
o época em que esta mais caro, geralmente nos meses de chuva.

O complemento dessa bebida é a farinha d’água ou de tapioca, 
adoçado ou não. Em algumas regiões, existe o hábito de acompanhar 
a refeição com o açaí-pirão, com peixe, camarão salgado ou carne. Em 
Belém é comum tomar o açaí após o almoço, como sobremesa.

Fonte: NEP/CCSE/UEPA 
Foto 16 -  Camarão Salgado -  Ver-o-Peso



Foto 17  -  Palmeira do Açaí

Rogez (2000, p.33) explica que.

Pela abundância da palmeira açaizeiro nestas regiões, a prorln * 
em frutos é elevada e a bebida que é elaborada a partir doví u 
açaí ) constitui um alimento de base de dieta quotidiana ao 
do ano todo, com a farinha de mandioca e os camarões ou o |>ni ( 
salgado.

Embora o açaí faça parte da cultura amazônica e seja consumido t n 
grande quantidade no interior do estado do Pará, observa-se em Hnl< «» 
o aumento excessivo do preço desse fruto, o que provoca a diminui», »t)
de seu consumo principalmente pela população de baixa renda. Tal .....
pode e s ta r associado à coleta do palmito do açaizeiro de forma predlilôn i 
ou à veiculação do açaí como fonte de energia e vitamina, passando n ■ ■ >» 
muito consumido nas academias de todo o país como energizanto I * I» 
consumo como fonte de energia diferencia-se do uso pela populaçflu • 
cultura amazônica.

Dos educadores entrevistados, três mencionaram o hábito dos oclu 
candos e m  comer peixe, principalmente os oriundos do interior do I mIu 
do, e q u e  os mesmos sentem a falta deste alimento.

Olha, nunca os ouvi falando em pato no tucupi ou maniçoba, nni 
eu já os vi falando de comida que eles costumam comer na /v»///... • 
deles. [...] eles se referiam muito ao peixe, diziam que sentiam Init* 
de comer o peixe (Ed. LÚCIA -  CHIP).

E sse  hábito pode ser explicado pelo fato da proximidade aos iu >- 
nas reg iões  paraenses e pela prática da pesca na Amazônia.
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. niltK inlora Alba (CR) destaca que:

Ni» mtorior ó mais peixe soco com chibó. Açaí, açaí e açaí. Aí, tem o 
loljtln. Süo as principais comidas. E é claro, muita farinha também. O 
nçni com peixe, com charque, com pirarucu. A gente em dia de festa 
mata porco, galinha, pato. E tem também muita fruta que a gente 
gogu na mata. Esse tempo é de cupuaçu.

i „i nducadora expressa a importância não só do peixe, mas tam- 
ft< • litM criações e da coleta de frutos que as populações do campo 
Uhhiiiimmi toalizar como práticas cotidianas de sobrevivência alimen- 
«, Alnm do açaí, anteriormente referenciado, como alimentação bási- 

- 1. una atenção ainda para o cupuaçu, fruto tradicional da Amazônia 
« iilili/ado em sucos, doces, sorvetes, entre outros.
I importante ressaltar os pescados de água doce como fonte de

E,„ niação dos educadores e educandos ribeirinhos de São Domingos 
ipim, (|ue vivem próximo aos rios e utilizam esses peixes como 

i i ....iito n fonte de renda local.
A posca desempenha um papel central na economia das popula- 
t mi . ns-ribeirinhas, e acontece durante todo o ano, aumentando ou 

tini lindo de intensidade de acordo com a estação, assim como o uso 
iilnntillios (redes malhadeiras, tarrafas, arpão, anzol e linha).
» >h depoimentos da alfabetizanda Áurea e do morador Gil (CR) são 

HIMIÍK .ihvos para compreendermos os aspectos citados.

tom gente que pega peixe pra viver, pega pra comer, tem gente que 
poga pra vender com rede, esses são da cidade. Tem gente daqui 
que quando chega no tempo baixo pega muito, agora quando ta alto 
fica difícil, é mais quem tem rede».
tem uns que pegam pra viver [...] Tem gente que pega muito Bari 
pra vender, mas não é com anzol que pescam, é com malhadeira. 
Esses não são daqui, querem mais é o lucro.

() pescado, então, faz parte do hábito alimentar da população, por 
Ml II mis acessível em relação a outros alimentos como a carne, por 

nmplo, face à sua situação geográfica. Rogez (2000 p.31) enfatiza
qiin

Pela sua localização geográfica ( nas margens da Baia do Guajará e 
cerca de 100 km apenas do Oceano atlântico), Belém apresenta um 
consumo elevado de peixe da água doce e salgada.



Nas práticas educativas do NI I ’, ns discussões sobre a culinária 
da Amazônia paraense, são trabalhadas em sala de aula, mas também 
surgem espontaneamente em conversas e momentos de descontração 
e entretenimento. Dentro ou fora do ambiente educativo, ou como ativí 
dade direcionada devido a marcante presença no cotidiano dos educam 
dos. O educador Mário (CHEA) enfatiza que:

Sem dúvida é... o nosso grupo trabalha no período da manhã e termi
na aproximadamente no horário do almoço, então geralmente quan
do tá chegando ao horário do almoço sempre tem alguma que expla
na assim: “Humm! Tó com uma vontade de comer uma maniçoba. 
Humm! Tó com uma vontade de tomar um açaí". Eles começam a 
conversar entre eles sobre a culinária paraense o que tem de gosto
so, do que elas gostam. E como eu falei, essa questão do “Porque", 
por que é hora do almoço (risos). Tem muito disso

Para a educadora Eva (CPG), a culinária faz parte da cultura do 
grupo. Como ação pedagógica desenvolve atividades de leitura e escri
ta utilizando receitas das comidas paraenses.

Está na própria comida: açaí, tacacá. vatapá. Em São Domingos, 
tem a presença forte do peixe e existe entre os educandos (as) e 
educadores (as) o hábito de degustar tudo que é regional. Indepen
dente se é ou não trabalhado. Mas existe um trabalho pedagógico, 
sim, que é de montar receitas de comidas típicas.

Essas comidas paraenses como o tacacá, o pato no tucupi, a ma
niçoba, o vatapá, a canjica e o mingau de milho estão presentes na 
Quadra Junina, mas são apreciadas em qualquer época do ano, seja 
em festas familiares, em comemorações ou vendidas em barracas de 
comidas espalhadas pela cidade, que caracteriza como uma culinária 
popular, por estar em espaços públicos, nas feiras livres, nas praças e 
nas festas populares.

De acordo com Orico (1972, p. 37),

O que torna apetecível, aprazível e gostosa a cozinha amazônica é 
que ela não é apenas uma culinária “de mesa posta”, mas também 
uma cozinha ao ar livre. Que se pode apreciar em mercados. À porta 
das igrejas. Nas calçadas dos largos. Na relva dos jardins públicos. 
Na esquina de certas ruas. Em qualquer ponto onde vierem pousar 
as tacacazeiras com as panelas amarradas em toalhas para conser
var o calor ou com os fogareiros para esquentar o munguzá, os bolos
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de milho, os beijua ou lorver as pupunhas e os piquiás que trazem 
nos paneiros.

Assim, além da cozinha paraense estar disponível nos espaços pú
blicos, ela também está associada às outras manifestações culturais 
nmazônidas como as festas, as músicas, as danças e as festividades 
mligiosas da região. É decorrência de tradições ligadas a cerimônias 
(ostivas, como destaca a educadora Paula (CPM).

Nós trabalhamos na Festa Junina, nos estávamos entrando na Qua
dra Junina então nós pegamos toda essa cultura, na verdade de onde 
surgiu a palavra junina? O caipira? De onde partiu isso? Inclusive o 
"seu” Raimundo produziu muitas palavras, nos produzimos textos 
a partir daí e nos começamos a falar o que tem na Quadra Junina? 
E eles começaram a falar das danças, das comidas típicas, do que 
nos temos aqui na nossa região, por exemplo; a canjica, o mingau o 
vatapá, tacacá, macaxeira.

A cultura culinária da Amazônia está também associada a mitos e 
tabus alimentares, que são aprendidos na convivência familiar e comuni
tária. Alguns alimentos estão relacionados com o fazer bem ou mal para 
,i saúde. É comum, por exemplo, a restrição de alimentos reimosos.

Maués e Maués (1980, p.75) explicam que o alimento reimoso «não 
ó reimoso por si mesmo, mas somente para um determinado estado ou 
condição». Tal situação pode ser relacionada à maniçoba, por conter 
determinados ingredientes do porco, que na cultura popular são ingre
dientes reimosos, assim como o peixe de pele, que se configuram em 
restrições alimentares.

Na cultura regional a alimentação reimosa éfala recorrente, comum 
nas comunidades em que desenvolvemos nossas atividades, principal
mente na hospitalar devido ao processo de tratamento de saúde.

Para Maués e Maués (1980, p.49) existe “uma associação entre rei
moso e venenoso, pois, muitas vezes, certos alimentos são chamados 
de venenosos para indicar sua reima excessiva”. O alimento reimoso é 
aquele que só pode ser consumido por pessoas em perfeitas condições 
de saúde.

Para os educadores do NEP, em algumas situações, o mais enfa
tizado nos grupos é a importância do cuidado com a boa alimentação, 
devido à situação de tratamento em que se encontram. Nos depoimen
tos a seguir está presente uma reflexão sobre os sabres do cuidar na 
cultura amazônica.



• • fl

MElos falam, poi oxonipln, das (mias ingionals 'ahporque ostu Imtn I  
é muito ácida, mau esta aqui ajuda na digestão’, até por causa da 
próprio tratamento, há onlao uma cultura de transmissão desuni ] 
saberes nas comunidades hospitalares» (Ed. CARLA -  CHEA)
«Eles vão me explicando, falando as receitas, ‘olha, professem 
isso aqui é bom pra isso, esse outro é digestivo’. Aí eu digo, ‘qunn 
do vocês pegam da árvore, tudo bem. vão e comem, mas quaiuí 
pegam do chão, eu digo, lavem bem, sempre tem uma agüinh i 
perto, um rio’, essas coisas que a gente nunca pode deixar de falai 
porque vai contribuir pra eles (Ed. LÚCIA -  CHIP).

Por outro lado, observamos também nos depoimentos que i\s 
sociam a produção das comidas à sobrevivência, ao trabalho, come 
aspectos culturais significativos que merecem serem preservados.

Na comunidade de São José do S, três educandos(as) no decoi 
rer das dinâmicas selecionaram após um breve tempo de observação, 
fotos e objetos que têm relação direta com a lida na roça, ao trabalho 
cotidiano na comunidade, na plantação de mandioca, pois extraem suo 
sobrevivência material e alimentação básica. Eles falam da mandioco 
e suas diversas formas de aproveitamento, do paneiro que guardam o 
farinha de mandioca o peixe, e a mata que utilizam para plantação no 
roça associando a sua preservação.
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A Alíabetizanda Áurea (CR) se identificou com a foto da mandioca 
■ In lucupi e justifica a escolha afirmando:

Porque através da mandioca a gente descasca a mandioca extrai a 
maniva rala a mandioca, da mandioca tira o tucupi, tira a tapioca, tem 
muito a ver com a minha vida, a gente vende tudo daí, vende tapioca 
vende a farinha, dá a casca para a galinha para o porco comer. Tá 
muito ligado com o meu trabalho.

Fonte: NEP/CCSE/UEPA 
Foto 20 -  Roça de Comunidade Ribeirinha

A Alfabetizanda Meire (CR) se identifica com a foto da mata. Seu 
ilnpoimento tem relação com o processo de plantação da mandioca.

A gente trabalha na mata, planta cana planta banana, planta mandio
ca também, a gente faz tapioca também. E assim a gente faz a roça, 
a queima, mas não escangalha toda a mata para acabar, planta uma 
coisa aqui outra ali, não queima tudo pra não acabar. Eu ensino pros 
meus filhos também a trabalhar na mata.

O morador Gil (CR) escolhe o paneiro que relaciona com o trans
porte da mandioca:

[...] a gente se utiliza muito do paneiro pra carregar, que não é esse 
tipo de paneiro, aturá, (atorá) chamado, o aturá, e esse paneiro a 
gente utilizapra muita coisa, pra carregar mandioca, carrega farinha, 
carrega o bagulho da gente pra onde a gente vai, ainda agora passou 
um camarada com um paneiro cheio de roupa, ele ia até levar para 
beira do rio. Então o paneiro é de muita utilidade para nós mesmos 
que somos caboclos rurais [...] que trabalhamos na agricultura.



O que se percebe clummmitn no depoimento dos educadores o 
alfabetizandos do NEP é um sentimento de cuidado não apenas com 
a mata como fonte de trabalho e sobrevivência, mas também da cultu 
ra amazônica, suas crenças e valores. E que a culinária amazônia faz 
parte de um processo de ensino-aprendizagem apreendido no cotidiano 
social, conforme expressa a educadora Alba (CR): «Sei fazer beiju, tn 
pioca, sei tirar açaí e amassar e deixar ele pronto para beber na hora»

Entretanto existem fatores que podem interferir na escolha dos ah 
mentos como as condições ambientais, as condições materiais, a estm 
tura cotidiana e preferências sociais de cada grupo social. Os educan 
dos se referem bastante à coleta dos frutos na safra, que são colhidos 
diretamente das árvores e comidos, conforme enfatiza a educadora Alho 
(CR) «tem também muita fruta que a gente pega na mata. Esse tempo ó 
de cupuaçu», mas não se referem ao consumo de legumes e hortaliça?, 
mesmo sendo presente, em algumas localidades, a prática do cultivo 
em jiraus no quintal das casas.

Nos depoimentos dos alfabetizandos observamos o respeito pelo 
cultura e conhecimento popular como possibilidade de preservar e con 
servar as identidades e raízes culturais da população.
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VIVÊNCIAS COTIDIANAS DA CULTURA 
AMAZÔNICA: VOCABULÁRIO E 

MÚSICA

Maria Josefa de Souza Távora 
Maria de Jesus Lopes da Silva

Tamba-Tajá me faz feliz que meu amor me 
queira bem... Que seu amor seja só meu, de 

mais ninguém, que seja meu, todinho meu, de 
mais ninguém... Tamba-Tajá, me faz feliz, assim 

o índio carregou sua “macuxy” para o roçado, 
para a guerra, para a morte... Assim carregue o 

nosso amor à boa sorte...

(Waldemar Henrique apud Filho Claver, 1968, p.59)

O termo Vocabulário, de acordo com o Dicionário Aurélio, é a relação 
dos vocábulos de uma língua, dispostos por ordem alfabética; dicionário 
sucinto; o conjunto de termos pertencentes a uma arte ou ciência; o con- 
|unto de termos empregados por um escritor; lista de termos que apresen- 
l,im determinadas peculiaridades. Chama-se vocabulário a um grupo de 
palavras conhecidas por um indivíduo ou qualquer outra entidade, concre- 
la -  um grupo definido de pessoas, por exemplo -  ou abstrata -  como um 
grupo profissional ou social, uma língua, um dialeto- (FERREIRA, 2000).

A expressão do vocabulário, especificamente o amazônico, está 
presente no cotidiano dos alfabetizandos por meio das práticas edu
cativas e sociais que permitem emergir da fala dos educandos as ex
pressões que não somente caracterizam os amazônidas como também 
íazem referência a seus valores culturais e lingüísticos.

Por meio das expressões que caracterizam o vocabulário dos alfa
betizandos, percebe-se o quanto esses vocábulos estão impregnados



de valor cultural. Cada expronsão tnm uma significação na vida dessas» 
pessoas e são esses significados quo simbolicamente guiam as açõu:. 
humanas. Os hábitos alimentares, as regras que sustentam as relações 
de convivência, a maneira de se vestir, a arte, a religião, as palavras do 
vocabulário, enfim todas as esferas da atividade humana é regulado 
pela cultura que pertencemos.

Segundo Santos (1994) a cultura é definida como:

Uma dimensão do processo social, da vida de uma sociedade. Não 
diz respeito apenas a um conjunto de práticas e concepções, corno 
por exemplo, se poderia dizer da arte. Não é apenas uma parte do 
vida social como, por exemplo, se poderia falar da religião. Não so 
pode dizer que cultura seja algo independente da vida social, algo 
que nada tenha a ver com a realidade onde existe ( p. 44).
Cultura é uma construção histórica. Não é algo natural decorrente do 
leis físicas ou biológicas. Ao contrário, a cultura é um produto coletivo 
da vida humana ( p. 45).

Os valores lingüísticos, as expressões que emergem da fala dos 
alfabetizandos são palavras que fazem parte do dia-a-dia, da labuta di
ária que envolve essas pessoas e que são ditas sem preocupação de 
estarem falando certo ou errado, mas com a certeza de que a sua fala 
será compreendida.

O falar dos alfabetizandos dentro de uma variante lingüística não- 
padrão, aquela que representa todos os falares coloquiais, não é para 
eles uma situação de desprestígio frente à norma padrão, aquela que 
está mais próxima da gramática normativa, mas, sobretudo, um modo 
singular de falar que está carregado de valores e de variações que fluem 
naturalmente entre os falantes locais (CARDOSO et al. 2004).

Ao adentrarmos na dinâmica do cotidiano educativo dos alfabeti
zandos e alfabetizadores foi possível verificar as expressões vocabula
res presentes na fala dos alfabetizandos(as). Segundo os professores 
entrevistados os vocábulos égua, pai d'égua, rodo, sajica, espia, fulano 
e paneiro, são expressões que se destacam na fala dos alfabetizandos. 
Os educadores Mário (CHEA) e Alba (CR) disseram que esses vocá
bulos surgem durante as atividades, quando estão explicando algum 
assunto interessante:

Bem as nossas alunas e alunos expressam bastante o vocabulário 
amazônico, tanto aqueles termos mais assim, comuns como: “Égua! 
Pai d'egua professor!” como outros que agora não consigo recordar,



mas o r n a *uii,//(//•.( >;;)<!(* qualquerparaense. Muitas vezes quando 
a gente In dando uma , mia relevante e é uma aula interessante pra 
eles e eles qm 'iom gaiticipar eles se impressionam, eles tem as curio
sidades as duvidas deles,e muitas vezes as exclamações deles vem 
nesse sentido: ‘Puxa! Que legal!” sai na forma de um ‘‘Égua !Paid’egua 
professor!" É realmente um termo bem comum da nossa região.
Eles falam na sala de aula um vocabulário próprio da região. Por 
exemplo, a palavra “rodo”, eles dizem “rudo”. Só que eu não vou 
dizer que ta errado, porque aprenderam assim. Só que a gente mos
tra as duas formas. “Sagica”(danada), espia, fulano, paneiro”. Eles 
sabem tudo quanto é nome.

O vocábulo “paneiro”, que está entre os objetos mais enfatizados 
I>elos alfabetizandos durante as dinâmicas é muito utilizado por todos na 
comunidade ribeirinha. Um morador de São José do S do município de 
São Domingos do Capim, explicou que:

O paneiro pra gente é uma coisa que a gente conhece mais, a gente 
sabe que o paneiro pra gente é um material muito obrigatório, ele 
tem muita utilidade pra gente, porque paneiro a gente utiliza muito. 
Como já falaram sobre a mata, a gente destruiu a mata pra fazer a 
roça, plantar a mandioca e essa mandioca pra vir da roça ela vem 
através do paneiro (Mora. GIL -  CR).

A partir desta fala observamos que o paneiro é um objeto próprio 
da cultura dos amazônidas, sendo utilizado por eles de várias formas 
durante suas atividades diárias. Essa cultura de utilização do paneiro é 
a cultura do caboclo e da cultura Amazônica. Segundo Loureiro (1995), 
a cultura Amazônica tem sua origem ou está em primeira instancia in
fluenciada pela cultura do caboclo.

O paneiro, segundo os próprios moradores, também é conhecido como 
aturá. Constituindo-se em um elemento cultural que surge da ação do ser 
humano na natureza e que tem uma representação muito grande para os 
que dele se utilizam para transportar, principalmente a mandioca, alimento 
bastante enfatizado pelos moradores de São Domingos do Capim.

O paneiro é também de grande utilidade nas atividades dos mora
dores da comunidade de São José do S em São Domingos do Capim, 
prinçipalmente no transporte da mandioca, que constitui o principal ali
mento de suas comunidades ribeirinhas (A intenção, aqui, não é en
fatizar a alimentação dos moradores ribeirinhos da comunidade, mas 
parece oportuno comentar sobre a denominação da palavra mandioca, 
que é um elemento presente na alimentação dos amazônidas).



A Mandioca é uma expressão nativa tio Brasil e seu nome oficial 
é Manihot esculenta. Este vegetal é cultivado desde a época do des 
cobrimento do Brasil. Entre as tribos indígenas, apresentava diferen 
tes denominações, entre as quais: aipim, aipi, castelinha, macaxeim 
mandioca doce, mandioca mansa e maniveira, é um arbusto de raízen 
grossas, folhas percioladas e flores de cálice amarelados, dispostas em 
panículas. Seja qual for à denominação, ela tem a mesma função: Servn 
de alimento através da farinha, da goma (tapioca), do beiju e do tucupl 
(AZEREDO, 1994).

Fonte: NEP/CCSE/UEPA 
Foto 21 -  Mandioca

Os instrumentos utilizados para manipular a mandioca e fazer a 
farinha, na comunidade São José do S de São Domingos do Capim são 
predominantemente manuais, como é evidenciado por Corrêa:

ralador de mandioca; cocho para amassar a mandioca ralada; tipiti 
para retirada do líquido, do qual se faz o tucupi; peneira para coara 
mandioca que vai para o forno; rodo para mexer a farinha e o forno à 
lenha para torra-la (2004, p. 44).

A mandioca, a farinha e os objetos apresentados acima são termos 
que fazem parte do vocabulário dos moradores da comunidade de São 
José do S. Certamente que esses termos não são exclusivamente utili
zados por essa comunidade, mas estão constantemente presente nas 
práticas cotidianas dos moradores desta comunidade.
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I igurn 03 -  Casa de Farinha. Figura 04 Transporte da farinha.
Mauro (CR) Roberto (CR)

Ainda sobre o “parteiro”, uma moradora de São Domingos do Ca
pim falou sobre a sua confecção: «Tirava as talas de guarumã, passava 
unia faca para as talas ficarem bem macias, depois eles passam a fazer 
upò, descascava, partia e fazia esse paneiro».

O nome do material usado para confeccionar o paneiro é chamado 
pula moradora de guarumã, que é utilizado para a confecção não só do 
paneiro, mas de muitos outros objetos e artesanatos. Rosângela Gou- 
vua expressa em A Tessitura Poética o Guarumã (2006), a relação do 
i'i humano com o guarumã na produção da matéria prima.

Tranças e trançadas cor de ouro
Que são entrelaçadas regularmente
Demonstrando a delicada arte das mãos
Definindo a urdidura fundamental entre o homem e a matéria
Que imprime a identidade dos seres que tramam.
Das mãos dos índios fostes trazida para nós 
e artesões cuidadosos te trataram tão bem,
Descobrindo novas formas de te traçarem 
criando tessituras tênues e composições ricas 
em formas de caminhos infinitos
engendrados os caminhos do homem.Fonte: NEP/CCSE/UEPA



Fonte: NEP/CCSE/UEPA 
Foto 22: Utilitários de palha

O Peneiro, como foi possível observar é um objeto que vem pai. 
sando geração a geração, no sentido de que a sua confecção nâo 
se perca, mas se perpetue entre as novas gerações. A construção do 
paneiro Lm urrna dimensão sócio-histórica que é resultado de uma ação 
coletiva çntre c?s homens.

Outros vocábulos interessantes surgem na fala das educadoras Lu 
cia (CHIb) e p^ula (CPM) com as expressões "pequena” e compadro" 
Tanto a himeifa quanto a segunda são formas de referir-se a alguém, 
sem usar 0 próprio nome da pessoa. Por exemplo: hum pequena, vem 
cá pequenaj ^ d . LÚCIA -  CHIPj. Não é possível apontar essas expres
sões cor^o Serido expressões de origem da Amazônia, visto que são 
usados ep-, outras regiões do Brasileira, mas pode-se inferir que esses 
vocábulo^ são bastante utilizados entre os amazônidas, principalmento 
nas com id a d e s  ribeirinhas como a comunidade de São José do S, em 
São Domjngos do Capim.

A,9uTias palavras de origem amazônica mencionada pelos alfabeti- 
zandos e^ão vinculadas a lendas, como por exemplo, a Matin,, o Boto, 
lara e Cu\-Upjra Outras estão ligadas à alimentação como, tacacá, Chibé, 
açaí, Maçaxejr£. Outro termo do vocabulário que está sempre presente 
na fala dos educadores e na realidade dos amazônidas é o igarapé. Na 
comunidade de São José do S em São domingos do Capim existe um



unindo especial com os igarapés, pois existe? a consciência entre os 
mm adores que o igarapé é fonte de vida. Nele as pessoas se banham e 
In min de lá a água para beber.

Ao refletirmos sobre a música presente como expressão dos sabe- 
M-, do alfabetizandos de comunidades hospitalares, periféricas e rurais- 
iihmunhas do NEP-CCSE-UEPA, ocorre-nos a seguinte indagação: que 
importância tem a música no cotidiano das comunidades ribeirinhas?

Primeiramente, é a importância devida à função indispensável que 
i música ocupa na vida das pessoas e na sociedade desde os primór- 
llns da civilização, o que a torna um dos fatores essenciais de humani- 
nção.

A música se constitui de modos específicos de manifestação da 
iiividade criativa dos seres humanos ao interagirem com o mundo em 

quo vivem, ao se conhecerem e ao conhecê-lo.
Os seres da natureza despertam em nós diversas emoções e senti- 

iik mios agradáveis ou não aos nossos sentidos e ao nosso entendimen- 
ti i I ogo ao nascer, passamos a viver em um mundo que já tem uma his- 
lúna social de produções culturais que contribuem para a estruturação 
• l<> nosso senso estético.

No plano pessoal, o ouvir música e o fazer música envolvem mui- 
los níveis de realização. Somos afetados por matrizes físicas como a 
■iúrie harmônica, por matrizes arque típicas como o caminhar o tempo, 
por matrizes culturais como a letra da música e por nossas próprias ma- 
lu/.es pessoais. Todos nós carregamos as marcas das nossas próprias 
vivências.

Relacionamos, também, a música à natureza, como o canto dos 
I íássaros, o correr do riacho, o pipocar de um brejo cheio de vaga-lumes, 
que se constituem em composições extremamente belas, nas quais os 
utmos, os timbres e as melodias das diferentes vozes se entrelaçam 
um perfeita harmonia. Sons, sem dúvida, bem diferentes daqueles que 
escutamos no rádio ou nas salas de concerto.

Desde a nossa infância, que procuramos tomar consciência de 
como as produzimos e as interpretamos. Essa consciência pode nos 
ajudar a conhecer e reconhecer manifestações e interferências da mú
sica tanto em nossas vidas quanto em nossas práticas educativas.

A música está presente em nossas vidas e mobiliza continuamente 
nossas práticas culturais, nas quais encontramos esteticamente múlti
plas visualidades, sonoridades, falas, movimentos e cenas. Ela também 
faz parte da vida dos autores, criadores de produtos musicais a partir da



história de seus modos <; palanimos do sensibilidade e entendimonlo> ■  
música. Os seus trabalhos são resultantes do um fazer e pensar L'x m> u 
emotivo e representacional do mundo da natureza e da cultura, PoiinJj 
to, têm uma história e situam-se em um contexto sócio-cultural.

Segundo Sales e Sales (1969, apud Blanco, 2005), a Amfl/< .m| 
Brasileira é uma área que apresenta características peculiares em n i , 
ção ás demais regiões do país quanto aos aspectos históricos, geofjmfi 
cos e econômicos. Esses aspectos exerceram influência na constitun. ... 
da população amazônica, que não é uma população homogênea etiilc 
mente. Nesta região há a predominância do tipo étnico do caboclo, < m 
base fenótipo indígena, mas com ampla mestiçagem de branco europt >. 
e de negro africano.

Essa mistura de raças na região norte do Brasil e a interferência d. 
diferentes etnias sócio-cultural culminaram com o surgimento de um pov* 
e de uma cultura que evidencia bem a mistura nas origens de sua constilm 
ção. Essa diversidade que marca a cultura amazônica também é exproüh i 
no saberes musicais dos alfabetizandos do Núcleo de Educação PopuU 
Paulo Freire -  NEP.

A música e a dança são saberes culturais que fazem parte das pm 
ticas educativas dos alfabetizandos do NEP. Segundo as professora', 
esses saberes são manifestados durante as atividades educativas (In 
sala de aula.

As educadoras Rita (CHEP) e Lúcia (CHIP) disseram que os al 
fabetizandos falam muito sobre as músicas de serestas e de amor r 
também sobre as danças como a quadrilha junina.

Fonte: NEP/CCSE/UEPA 
Foto 23 -  Quadrilha Junina



I ntre as danças o músicas mais mencionadas, estão o Xote, o 
tmga, e o Boi-Bumbá

Músicas bem antigas de seresta e de amor. O xote, o brega e 
o boi bumbá.
Eles escutam muita rádio e acabam introjetando algumas músi
cas como o brega, causada pela influência da rádio.

Embora as professoras tenham mencionado estas danças e 
músicas como manifestações culturais paraense dos aiunos é pre- 
< iso esclarecer a origem de tais danças e músicas, bem como a sua 
(lilusão entre nós.

Comecemos pelo Xote. No Estado do Pará a dança, de origem 
escocesa foi trazida pelos portugueses que muito a apreciavam, 
cultivando-a, assiduamente, em todas as suas reuniões festivas. A 
dnnça era observada pelos escravos africanos que guardavam os 
movimentos na memória. No ano de 1798, em Bragança, os es
cravos fundaram a Irmandade de São Benedito, que deu início ao 
Grupo da Marujada, sendo, então, o Xote dançado pelos escravos 
(RODRIGUES, 1997).

Destaca-se que os movimentos coreográficos do Xote escocês 
praticamente não mais existem em Bragança. Outros movimentos 
foram introduzidos valorizando o efeito visual e despertando o in
teresse dos espectadores no tocante à graciosa desenvoltura dos 
dançarinos, seus volteios e meneios ritmados.

Nas apresentações em público, a indumentária é muito sim
ples, porém extremamente graciosa nas mulheres: vestido franzido 
na cintura, uma saia bem rodada e um grande laço pontificando nas 
costas. A saía tanto pode ser comprida como à altura dos joelhos. 
Flores, normalmente rosas, ou qualquer outro enfeite na cabeça 
são usados pelas mulheres. Os homens trajam calças geralmente 
do tipo “jeans” e camisas de mangas compridas de tecido estampa
do. O chapéu é facultativo.

O acompanhamento musical é constituído pelos mesmos ins
trumentos das danças folclóricas paraenses, ainda que, obrigato
riamente, o xote exija solos de violino (a rabeca) sendo os cânticos 
puxados por um dos elementos.

O xote é um saber musical que não tem sua origem na Amazô
nia, mas está nela inserido em função das adaptações feitas pelos



amazônidas. A dança está piusonlo nos momentos culturais das nm n 
Ias, proporcionando a todos (as) momentos de alegria e descontrai íu 
(RODRIGUES, 1997).

O brega é uma outra expressão da cultura musical da Amazônia ■ 
que vem se ampliando pelo Estado do Pará e no Brasil de maneira b.r 
tante expressiva, como ritmo paraense amazônico.

A rápida difusão do brega por todo o Brasil, pelos meios de comn 
nicação de massa, fez com que crianças, jovens, adultos e idosos se ou 
volvessem, pois o ritmo passou a fazer parte do cotidiano das pessoir 
em casa, na escola e na rua.

De acordo com Thiganá (2006) o Brega é uma música paraense <la 
características pluri-culturais. O Brega é expressão cultural simbólii.i 
paraense sendo reconhecida como forma de valor artístico. É uma ox 
pressão nacionalmente conhecida na dança de salão e tem sua origem 
na cidade de Belém, capital do Estado do Pará.

O Brega teve influências musicais nos ritmos caribenhos e norte 
americanos com a influencia de cantores como: Elvis Presley, Rita Pa 
vone, Paul Anka, Neil Sedaka, entre outros. Assim, para o autor a influ 
ência na dança veio de: danças caribenhas, danças nativas e folclórica;, 
amazônicas.

A Indumentária básica para se dançar o brega é: saias floridas e 
blusa tomara-que-caia” (feminino) e sapatos, cinto, calça branca e ca
misa vermelha e/ou estampada (masculino).

Para Thiganá (2006) o ritmo brega é proveniente das casas no
turnas como a Juventus, Batistão, Bar São Jorge entre outros. Esses 
locais, chamados Bregões, adquirem denominações preconceituosas 
como o de cafona. Assim, o brega faz sucesso em subúrbios, e entre 
as classes populares e vem se expandindo no interior do Estado pelas 
rádios e aparelhagens da capital, que ajudou a formatar os passos da 
dança, numa simbiose entre as danças caribenhas e os movimentos 
tribais amazônicos de festejo.

Na década de 80, o brega ganha a adesão da sociedade de classe 
média-alta, que ressurge modificado e mesclado a outras tendências 
musicais, impulsionado pelo sucesso de alguns cantores e composito
res paraenses.

O boi-bumbá é um folguedo popular tipicamente paraense resul
tante da «mistura bonita de três raças -  a indumentária do branco, o 
atabaque do negro, a coreografia do índio». Ele explica que «todo “boi” 
que mereça a concepção folclórica da palavra tem de ter pelo menos
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111 ■, bons elementos: um como rico, um Chico (personagem que rouba o 
i •! do fazendeiro porque a mulher grávida está com desejo de comê-lo) 
■ ,pulado e um batuque firme».

Fonte: NEP/CCSE/UEPA 
Foto 24 -  Boi Bumbá

O boi bumbá é uma história dramatizada que segue quase sempre 
a mesmo enredo: o fazendeiro possui um boi que é o seu preferido. Ele é 
. asado com dona Maria. O fazendeiro possui um empregado, Pai Fran
cisco, por sua vez casado com Catirina, que está grávida. Subitamente 
i Catirina sente o desejo arrebatador de comer a língua do boi, mas “da
quele” boi. Com o medo de perder o filho, Pai Francisco vai atrás do boi 
a o mata. Descoberto o crime, ele é obrigado a encontrar um pajé que 
ressuscite o animal. O boi espirra e renasce. Todos cantam e dançam 
em torno dele. O elenco inclui ainda a Moça Branca, filha do casal de 
fazendeiros, vaqueiros, um Cuzimbá (preto velho), a maloca dos índios 
com o chefe, o Doutor Curador, o Padre e o Tripa, o homem que dança 
sob o boi, (PARTIES, 2001)

No mês de junho, praticamente em todos os municípios do Pará, são 
feitas apresentações do boi-bumbá, que faz parte dos festejos juninos. 
(PARTIES, 2001). Por isso, essas músicas e danças fazem parte da vida 
dos alfabetizandos e apresentam grande representatividade para a vida 
deles, conforme expressam as professoras Eva e Ana. Elas, também des
tacam o carimbo como música e dança significativas na cultura paraense 
amazônica.

Esse saber emerge algumas vezes nos encontros. O carimbo, por 
exemplo, faz parle da vida deles, porque observamos na fala deles 
e nos desenhos que eles fazem. Essa música e dança tem uma re- 
presentajlividade muito grande para essas pessoas, principalmente



porque alas stio na muioiia oimndns do interior onde essa música r 
danço, o catimbó o minto iodo. (Ed. EVA CPG)

?Ed A n a - C H I A °  dançam' po,puG é mais acessível

Figura 05 -  Dança do Carimbo. Maria de Lourdes (CPM)

Filho (1999, apt/d BLANCO, 2005) sobre o carimbo explica que:

a miscigenação da musica européia, indígena e africana possibilitou 
o suigimento de nova música com vivacidade rítmica, utilização de 
outros instrumentos, transformando-se em danças e manifestações 
regionais típicas da região paraense.

_ °  car,mbo e onundo dos índios tupinambás, mas sofre modifica-
m n L n T a 3 Chef da dos ne9ros africanos, que introduziram seus rit
mos agitados e influenciaram na sua coreografia. (BLANCO, 2005).

Antes de continuar falando sobre a música/dança do carimbo é ne
cessário conhecermos a etimologia da palavra.

Sales e Sales (1969) explicam sobre a música do carimbo que:

tecnicamente as principais características são: andamento an- 
, [•■■], ritmo, binário simples, linha melódica ascendenteí...]1 

modo maior, [...] melodias bimodais, sincopas não muito freqüente 
nas melodias, porém a batida do tambor agudo é quase sempre sin-
2005dp 280)S rebat'daS também P°uco freqüentes {apud BLANCO,



( )s elementos foi mais d.i música cat imbó, de acordo com os referidos 
nilores, são a estruturas do canto responsorial, acompanhado pelo instru- 

montal. Quando tem acompanhamento de instrumento de sopro, nota-se 
i presença de uma introdução antes do canto e um interlúdio antes da 

iMpotição integral ou parcial da música. Geralmente, a participação solista 
do instrumento de sopro ou corda serve de improviso durante, no meio ou 
no final da música.

Na dança de carimbo se caracteriza como a reunião de pessoas em 
pares num círculo, que dançam soltos, evidenciando o cortejo, a conquis
to, na qual o homem dança ao redor da mulher que por sua vez dá volteios 
(' passos na ponta dos pés juntamente com os requebrados dos quadris 
<í o balanço da saia. Os instrumentos do carimbo variam de acordo com 
,i região onde é desenvolvido. Cada tambor tem um tamanho diferente. 
<) menor produz sons agudos e o maior sons graves. Esses tambores 
podem ser chamados de curimbó ou carimbo (BLANCO, 2005).

Para Blanco (2005) a vivacidade do carimbo é mais evidente em 
três regiões do Pará: Soure (carimbo pastoril), Santarém (carimbo rural) 
o Zona do Salgado (carimbo praieiro). Há algum tempo a música do ca- 
úmbó vem sendo popularizada nas vozes e no trabalho de alguns can
tores e compositores da terra, entre os quais, um dos mais populares 
é o Pinduca, que adaptou a forma musical de origem à música popular 
paraense contemporânea (BLANCO, 2005).

A educadora Eva (CPG) ressalta que a música que geralmente 
usam nos momentos de atividade educativa são as de Waldemar Hen
rique. Este compositor paraense compôs 120 canções entre as quais, 
Tamba-tajá, a mais expressiva de suas canções e que faz parte do ciclo 
das lendas amazônico, que possui no total 11 números.

A Amazônia está presente em Waldemar Henrique com uma força 
muito grande, por meio de canções, lendas, mitos, bailados, ritmos e 
ambientação própria, porque busca mostrar para o mundo a riqueza 
musical e cultural da Amazônia (FILHO, 1968).

A educadora Alba (CR) além das músicas e danças mencionadas 
destacou o tecnobrega e o melody, denominado de brega romântico.

O tecnobrega é um novo ritmo que vem invadido as noites nas ci
dades da Amazônia Paraense, mas especificamente em sua periferia. É 
um tipo de música sustentada por uma tecnologia utilizada pelo compu
tador e por alguém que entenda de programação. A música é transferida 
diretamente do computador para as caixas de som (VIANNA, 2003).

Neste sentido, a música popular recebe influência da cultura urbana 
e de suas tecnologias evidenciando ser uma forma de invasão cultural.



Stefani (1988) chama atenção para o íato de termos lima desigual 
dade cultural regional no Hrasil, mas que encontramos traços comum 
proveniente de nossa formação cultural, caracterizados por determinadol 
instrumentos musicais como a sanfona e a viola, que estão presentes na 
diversas manifestações musicais nas diferentes regiões do país.

Temos no Brasil regiões distintas de manifestação cultural, numa da 
sigualdade que, todavia, encontra pontos em comum bem definidor 
Por exemplo: a sanfona. Ela sempre foi elemento característico rm 
todas as regiões brasileiras, vulgarizada que se tomou pelos porln 
gueses em trezentos anos de predomínio cultural. Certos tipos do 
viola, também de origem lusitana, assinalam sonoridades de norte .1 
sul do país em forma homogênea, demonstrando unidade em ceilnt 
aspectos da desigualdade e coesão na identidade nacional. O caipim 
do Sul, por exemplo, fala diferente e canta diferente do sertanejo d<> 
Nordeste, mas, entre ambos, sempre haverá elementos instrumon 
tais comuns, pois sua formação cultural nunca sofreu impedimenlin, 
de barreira alfandegária e, tampouco, inibições de ordem regional 
(STEFANI, 1988, p. 12-13).

Essas músicas estão presentes nas manifestações culturais no co 
tidiano das práticas alfabetizadoras populares. Mas é importante des 
tacar-se que nem iodos os educadores identificaram essas represeii 
tações. Os educadores Mário (CHEA), Carla (CHEA) e Paula (CPM) 
afirmaram não ter conhecimento da manifestação do saber musical en 
tre os educandos durante as atividades educativas.

A educadora Eva (CPG) explicou que encontra dificuldades em 
trabalhar com os saberes musicais nas dinâmicas pedagógicas, pois 
existem dificuldades estruturais, tais como ausência de espaços amplos 
e de equipamentos, que impedem 0 desenvolvimento do trabalho edu 
cativo com música e dança:

Esses saberes trabalhamos nas dinâmicas, porém não é uma cons 
tante em função das limitações que enfrentamos que é a de ter um 
som, de um espaço próprio.

Assim, as representações dos sujeitos sobre a música nas práticas 
educativas do NEP não se apresentam de forma tão significativa quan
to às lendas e mitos, a medicina popular e a culinária. E elas apontam 
para a necessidade de serem mais trabalhadas pedagogicamente pelos 
educadores, considerando a riqueza das músicas e danças da região 
e serem potencialmente esses saberes culturais musicais amazônicos 
motivadores do processo ensino-aprendizagem.



I (ANULO VI

A CULTURA AMAZÔNICA EM PRÁTICAS 
PEDAGÓGICAS DE EDUCADORES 

POPULARES
Ivanilde Apoluceno de Oliveira

Não creio em nenhuma busca, bem como em 
nenhuma luta em favor da igualdade de direitos, 
em prol da superação das injustiças que não se 

funde no respeito profundo à vocação para a 
humanização, para o ser mais de mulheres e de

homens.

Paulo Freire (2003, p. 193).

A diversidade cultural da Amazônia constituída por suas lendas, 
culinária, música, saberes, imaginários, linguagem, religiosidade, entre 
outros aspectos, é tratada pelos educadores do Núcleo de Educação 
I ‘opular Paulo Freire com respeito. Apesar de não comungarem de al
gumas crenças ou saberes dos educandos buscam respeitar as suas 
manifestações culturais.

A educadora Rita (CHEP) afirmou não acreditar nas lendas amazô
nicas por ser evangélica, mas que procura conhecer aspectos da cultura 
amazônica como a dança do boi, as festas juninas e o Círio de Nazaré 
para trabalhá-los como educadora, afirmando respeitar a opção religio
sa e cultural dos educandos.

Eu falo muito do Círio, de como tem muitos devotos, adeptos. Eu 
acho bonito, mesmo aqueles que fazem a questão da auto-flage- 
lação, porque poxa, andar descalço isso tudo, ele podia botar uma 
chinelinha. Mas a í faz parte daquilo também que a pessoa prom e
teu. Então com muito respeito eu comento [...] Porque eu posso  
não ter uma identificação com a Santa, com a imagem, mas o meu  
aluno tem. Então p o r amor, po r dedicação, não sei po r que é, mas



eu nuo tenho iluoito <l<> col<u';n o sou hábito à prova, Isso ó 11111,1 
coisaparticuLtr, tio cada um I nt, 10soa ponto começa respeitando 
a gente não vai burlai o qun a pessoa coloca, o que ela acredita

Os educadores afirmaram vivenciar a cultura amazônica em min 
vida pessoal e profissional no NEP.

Na vida pessoal essa vivência é expressa pelas histórias contada' 
por pessoas da família e por amigos; pela participação em atividrul» 
culturais como 0 Boi, 0 Arraial da Pavulagem2 e a dança do carimbo 
pelo uso de amuletos em pingentes como 0 Muiraquitã, 0 uso de termo* 
paraenses amazônidas como 0 «papa chibé», pela música, como a do 
Waldemar Henrique, 0 uso de medicina alternativa por meio de eiv.r 
e plantas medicinais, pela comida e bebida como 0 beiju, a tapioca o 0 
açaí, além de práticas cotidianas sociais: 0 remar, 0 pescar e 0 fazer .1 
farinha.

Eu adoro tomar açaí, eu adoro andar com cordões assim que /<•/// 
um significado, por exemplo, agora eu estou usando um Muiraquitã 
[...] é muito comum a gente estar andando na rua e se deparar com 
determinadas linguagens “papa-chibés” como costumam falar». (I d 
MÁRIO -  CHEA)
«Tem a música que eu gosto muito que são regionais e que valorizam 
a cultura amazônica. Cito Waldemar Henrique, que através da sua 
música resgata os imaginários das pessoas através das lendas. I u 
gosto muito de cantar, ouvir e ler sobre tudo isso {Ed. EVA -  CPG) 
Eu sei remar, pescar, fazer farinha, eu que não faço mesmo porquo 
agora não tenho tempo, estou trabalhando como professora, mas jn 
fiz muita farinha com meus pais. Sei fazer beiju, tapioca, sei tirar açm 
e amassar e deixar ele pronto pra beber na hora (Ed. ALBA -  CR)

Identificamos, ainda, na fala da educadora Carla (CHEA), prove 
niente de sua formação familiar em Macapá e como vivência da cultura 
amazônica, a referência à cultura negra e à indígena, por meio da dança 
Marabaixo.

Utilizo, principalmente por conta da minha criação, dou ênfase à medi
cina alternativa, da cura através das plantas, através da música. Faço 
uso porque na minha infância eu tive muito contato com a cultura ne
gra e indígena, através do Marabaixo. Lá em Macapá esta cultura ó 
muito forte, é uma espécie de religião, que tem a dança, a bebida, tem

2 Grupo folclórico Paraense que faz arrastão do boi durante o mês de junho, na cidade de Belém.



toda uma trajetória o quando criança por intermédio do meu padrasto 
eu tive muito contato, tem as músicas, são lindas as letras da música, 
ela vem da herança negra, e tem a bebida chamada gengibirra, que é 
de herança indígena, que tem um caráter transcendental. Ela permite 
um contato espiritual com os santos que são louvados, então eu crescí 
dentro desta cultura, havia muitos negros que participavam, e eu era a 
mais branquinha do meio, era muito natural a minha participação. Nas 
danças, gostava de ouvir o toque dos tambores, tem um dia do levanta
mento do mastro, tem um outro dia que é o almoço dos inocentes, que 
só as crianças almoçam, fazendo referência a santos que morreram na 
infância, daí toda esta herança desta experiência ainda está em mim.

A cultura amazônica é compreendida pela educadora Carla (CHEA) 
como algo inerente ao modo como o ser humano vive e se percebe no 
•,( m i mundo cotidiano, delineando a organização dos grupos sociais.

No trabalho educativo quando a gente fala em cultura amazônica, 
mesmo vivenciando-a muitos a resume somente a cultura da floresta, 
ao saber da floresta, e não é somente isto [...] não é só folclore, não é 
só lenda e sim, é como o homem no seu cotidiano se percebe, como 
ele acha soluções, para a falta da chuva, ou do período da seca. Ela 
é constante no nosso dia a dia, quando ele fala que “quatro horas vai 
chover”, essas chuvas no horário certo são da nossa cultura, comer 
a manga que cai do pé, isto vai permeando a nossa cultura, isto vai 
identificando os grupos.

Nas práticas educativas populares do NEP os educadores afirma- 
mm trabalhar com a cultura amazônica.

A educadora Lúcia (CHIP), que desenvolve atividades educativas 
na educação infantil, explica que trabalha a cultura amazônica em sala 
de aula, por meio das narrativas orais efetivadas pelos educandos. 
Já o educador Mário (CHEA) destaca que alguns temas possibilitam 
o debate da cultura amazônica como a fé, que relaciona com o Círio, 
a alimentação saudável com as frutas regionais como o cupuaçu e o 
açaí, bem como determinados costumes sociais relacionados ao clima 
quente da região amazônica.

Em minhas aulas eu sempre procuro resgatar a cultura de nossa 
região quando eu, por exemplo, falo da fé, é impossível não falar do 
Círio de Nazaré, quando eu falo de alimentação saudável não tem 
como não tocar no cupuaçu, no açaí e em outras frutas regionais 
[...] respeitar determinadas coisas de nossa região, por exemplo, o 
modo de vestir na nossa região, faz um calor danado.



Um dos pontos mencionados pola educadora Eva (CPG) é quo n 
manifestação cultural nas turmas do NEP é inevitável pelo fato de terum 
educandos provenientes do interior do Estado do Pará, que trazem s.i 
beres não apenas referentes a lendas amazônicas, mas, sobretudo, ,i 
atividades cotidianas sociais, como o trabalho.

No NEP fazemos busca da cultura. È inevitável não trabalhar a cm 
tura amazônica no NEP. Em todas as turmas que passei a malontt 
das pessoas são do interior que vieram de São Domingos do Capim 
de Bragança e que vêm com a cultura paraense acesa. Eles mam 
festam essa cultura não somente em relação às questões lendálim. 
mas através do trabalho da roça. Trazem o jerico. O que é o jerico 
E um jumento que puxa o instrumento. E começamos a conhece i 
com eles esses termos. Tem alunos nossos que trabalham com o 
quebra de coco, plantação de mandioca, então não dá para não In 
var em consideração, porque essas pessoas constituem “a cultuet 
amazônica viva”. Aproveitamos toda essa riqueza para desenvolví>/ 
o trabalho.

É importante destacar-se as falas da alfabetizanda Carmen (CR) 
sobre o processo da produção do paneiro, e da Áurea (CR), sobre n 
produção da cuia, ambas da comunidade ribeirinha, que evidenciam um 
fazer pedagógico presente nas práticas sociais cotidianas, e que é ro 
passado na convivência comunitária e familiar, por meio da «cultura de 
conversa».

Ele (papai) fazia aquele paneiro, mas não ficava bem ajeitadinho 
ficava feio. A gente não sabia, mas foi pelejando, pelejando e foi 
aprendendo.[...]. Ele disse, “Olha aprende a fazer, depois que eu 
morrer tu vai sentirj...] Eu vi esse paneiro e me lembrei, ele fazm 
ccm os meus filhos, “Ah eu vou fazer um paneiro pra tu guardar man 
dioca”. É importante pra levar pra roça, pra carregar.



Foto 25 -  Paneiros Foto 26 -  Cuia

Era a minha mãe que fazia muito. Pega de uma árvore (corte... mu
dança de fita). Bota numa bacia com mijo, tira e deixa um pouco pra 
secar, aí depois de secar tem que pintar com uma tinta chamada de 
cumatê, aí torna pra botar pra secar e depois que está bem sequinho 
vai tirar e já vai usar. [...] A gente usa a cuia pra tomar mingal, tomar 
tacacá, mingal de milho branco e açaí também. Muito bom pra tomar, 
fica muito gostoso. Pra tirar a farinha também. Essa tinta, cumatê, 
vem da casca de um pau que a gente tira.

O diálogo com os educandos adquire uma dimensão metodológica 
no trato pedagógico da cultura amazônica. Considera a educadora Pau- 
l;i (CPM), que o papel do educador é compartilhar o conhecimento e a 
cultura de forma interdisciplinar, respeitando os saberes e as manifesta
ções culturais dos educandos.

...buscar trazer todo o conhecimento, que ele tem consigo, porque 
cultura é o conhecimento que vem do povo, e nós temos que partir da 
realidade do aluno, do conhecimento que ele traz consigo. /Às vezes 
nós encontramos alunos que trazem consigo um conhecimento de 
mundo, uma leitura do mesmo, que é muito rica e essa cultura às ve
zes não é muito explorada. E nós tentamos exploraras falas desses 
alunos e a partir daí a gente vai descobrindo um pouco da vida do 
aluno e podemos até conceituar cultura a partir das falas dos alunos, 
partindo de um conhecimento empírico do que ele já sabe, então nós 
estamos trabalhando o conceito de cultura em sala de aula partindo 
da realidade do aluno. Através de diálogos, eu procuro ler, procuro 
me inserir, que na verdade o nosso papel é esse, a gente deve estar



lendo, pesquisando, poi (///<> um futuro pesquisador tem que astai 
olhando, observai uht.,,

Essa ação dialógica do educador do NEP passa a ser importanU 
mediante os conflitos de saberes entre as gerações apontadas nas l.i 
Ias do morador Gil (CR) e alfabetizanda Carmen (CR) da comunidade 
ribeirinha, proveniente das mudanças sócio-culturais nas comunidade', 
do meio rural e educacionais entre a «educação como estudo3» e .1 
«cultura de conversa»

No meu tempo, né, era muito difícil estudar e a minha criação foi mm 
to diferente do que essas crianças estão tendo hoje. Eu escutei uma 
professora dizendo que antes era uma relação de medo e não d< 
respeito. Mas hoje a gente vê que os jovens não têm aquele respeitt> 
que a gente tinha pelos nossos pais. Eu não estou culpando 0 pro 
fessor, porque o dever dele é ensinar a ler e escrever. E hoje a genU • 
nota que é muito diferente o modo de tratar, ele respeita menos, nau 
tem aquela consideração assim com as pessoas, com os parentes 
Antes quando a gente tava numa brincadeira, essas que só a rapa 
zeada sabe mesmo e quando chegava uma pessoa mais velha gênio 
parava na mesma hora devido ao respeito. Hoje a gente vê uma "ca 
nalhada" conversando, falando palavrão e antes se falasse pegava 
logo pancada, vai apanhar, não tem uma consideração como devia 
ter, que é uma pessoa humana e que devia respeitar 0 outro. Essa ó 
uma diferença, mas o estudo é muito bom, muito bom, no dia a dia elo 
vai crescendo, vai tomando conhecimento melhor, desenvolvimento 
maior. Mas eu acho uma desvantagem muito grande porque tem uns 
que estudaram que quando conversam com a gente ficam brincan
do. desrespeitando, às vezes até fazendo perguntas ignorantes, "El 
rapaz, tu conhece tal coisa?”, como se fosse fora do mundo. (Mora. 
GIL -  CR)

Gil nos leva a refletir sobre 0 caráter pragmático do estudo por pos
sibilitar uma ascensão social, mas destaca uma desvantagem, a escola 
não está possibilitando 0 fomento dos valores comunitários e familiares 
do cuidar, do respeito ao outro e à natureza, ações de solidariedade, 0 
sentimento de pertencimento a comunidade local, entre outras.

No tempo que nós se criemos era totalmente diferente. Eu digo 
"olha, eu nunca estudei”. Agora depois de velha que eu fico pe

3 Para Oliveira e Mota Neto (2004, p 65 e 63) a educação como estudo é «efetivada na escola por meio de um 
saber específico expresso pela escrita» Està «associada á instrução, à leitura e à escrita»



lejando, pelejando, />< >i causa do trabalho. Meu filho me diz "Ah, 
mamãe, nao diga pros outros que sabem ler que a senhora nunca  
estudou ", mas eu falo a m inha verdade, né. Eu nunca estudei, 
porque o meu pa i e a minha mãe diziam ‘‘ela não pode” e os ou
tros tudo estudaram um pouquinho, aprenderam um pouquinho. 
Meu pa i dizia, ‘‘não a Célia não vai porque é companheira da mãe 
dela". Mas nesse tempo a gente trabalhava o dia inteiro, sa í pra 
roça no mais tardar 7: OOh e só ia voltar de tarde, lá pras 4:00h pm, 
5:00/7 pm, e agora não, a gente vai 7:00 h, fica oito, nove, dez, no  
mais tardar 11 horas a gente volta pra casa. Tem vez que volta a 
tarde, mas tem vez que não. Nesse tempo era assim  mesmo, é 
verdade (Alfa. CARMEN -  CR).

Entretanto, a fala de Carmen (CR) expressa uma crítica à forma de 
como a mulher era excluída da escola, em função de suas atribuições 
sociais, como responsável pelo cuidar da casa, do marido, dos filhos e 
dos pais, apesar de trabalhar na roça da mesma forma que os demais 
membros da família. Destaca ainda a discriminação que sofre por não 
ter tido acesso a formação escolar.

Alguns educadores no seu trabalho educativo alfabetizador tratam 
do tema cultura ou cultura amazônica, quando os educandos trazem o 
assunto nas conversas de classe, na exploração das datas comemorati
vas e por meio de outros temas como a higiene e determinados hábitos 
sociais.

O tema cultura amazônica emerge no contexto de outros temas 
como o da religiosidade em que o Círio de Nazaré aparece tanto como 
manifestação religiosa quanto cultural. Outros trabalham, ainda, a cultura 
como tema específico de debate ou tema gerador, que emerge das falas 
e das representações escritas dos educandos como os desenhos.

A gente trabalha muito a produção de desenhos, massinha e [...] 
eles usam esses instrumentos para demonstrar o que eles querem. 
Quando agente estava discutindo a temática Amazônia e o sub-tema 
o dia do índio, eles sentiram vontade de produzir cocar e foi muito 
interessante por que foi algo deles, e fizeram desenhos que lembra
vam muito as figuras marajoaras (Ed. LÚCIA -  CHIP).

Afirmou a educadora Lúcia (CHIP) que o tema cultura nem sempre 
foi planejado, que é no diálogo travado com os educandos no ambiente 
educativo que aspectos da cultura amazônica são explorados. O traba
lho com a cultura amazônica é valorizado porque está relacionado ao 
cotidiano social e cultural dos educandos.



Olha não necessariamente esta no planejamento, a gente trabalha 
por temática, então a partir do dialogo que a gente tece com eles o 
que a gente pensa a necessidades de um tema, proposto por elos 
indiretamente nessa conversa. Mas a gente busca trabalhar o tema, 
por ex: alimentação. Procuramos saber como se dava essa alimen 
tação com o povo antigo dando um viés histórico, de cultura, de como 
eles mesmos percebem essa alimentação, buscando uma linha com 
a cultuia amazônica, que é a realidade que eles vivem, por não para 
esquecei dessa parte, de estar trabalhando o que é do cotidiano de
les [...] Acredito que quando a gente pensa na valorização do quo 
eles tiazem, na valorização do ser humano, com toda a construção 
histórica que eles já tem, isto é, uma proposta de estar trabalhando 
com a cultura deles. O NEP dá uma diretriz de valorização da cultura 
amazônica.

Os educadores, também, buscam, em seu trabalho pedagógico, 
construir a identidade do educando como ser enraizado na história e na 
vida social de uma região específica, a Amazônia.

a gente ttabalha com a realidade do aluno, com o conhecimento 
que ele já trás consigo. Sempre trabalhar a educação popular é 
trabalhar com o povo, com as suas origens com as suas condições 
históricas [...] a gente pode começar logo no inicio das aulas, pra 
gente conhecer um pouco do aluno, deixando que ele fale. Quando 
tu procuras conhecer a identidade do teu aluno, de onde ele vem , 
nome, se está trabalhando. “Quem eu sou”, por que ele vai estar fa
lando de onde ele é , de onde ele veio, da região que ele está inseri
do, o que quem tem na região dele, a herança cultural dele mesmo. 
Então,  ̂a partir desse momento tu vais estar trabalhando a cultura 
amazônica do teu aluno [...Jeles falam da região com orgulho de 
ser trabalhador, de ser lavrador... enfim falam da região amazônica 
então a gente começa a explorara partir daí (Ed. PAULA -  CPM).

Essa valorização da cultura amazônica por estar associada ao con
texto social e que emerge da expressão oral e escrita dos educandos 
aponta pata a utilização do d iá logo  e da su tonom iã  do sujeito na pers
pectiva freireana e que norteia a prática alfabetizadora dos educadores 
do NEP.

0  diálogo em Paulo Freire está relacionado à autonomia dos sujeitos 
Ele

tem significação precisamente porque os sujeitos dialógicos não 
apenas conservam sua identidade, mas a defendem e assim cres



cem um com o outro. O diálogo, por isso mesmo, não nivela, não 
reduz um ao outro. Nem é favor que um faz ao outro. Nem é tática 
manhosa, envolvente, que um usa para confundir o outro. Implica, ao 
contrário, um respeito aos sujeitos nele engajados (1993, p. 118).

Os alfabetizandos devem ser respeitados como sujeitos da educa
ção, devendo ser escutados em suas falas. O dizer a palavra, expres
sando sua visão de mundo constitui para Freire (1997) um direito, o de 
tornar-se partícipe da decisão de transformar o mundo. E a participação 
implica em escolhas e em decisões de caráter ético.

A autonomia vai se constituindo na experiência de várias, inúme
ras decisões, que vão sendo tomadas [...] A autonomia, enquanto 
amadurecimento do ser para si. é processo, é vir a ser. [...] E neste 
sentido que uma pedagogia da autonomia tem de estar centrada em 
experiências estimuladoras da decisão e da responsabilidade, vale 
dizer, em experiências respeitosas da liberdade (FREIRE, 1997, p. 
120- 1).

A educadora Ana (CHIA) busca por meio do trabalho educativo com 
a cultura amazônica «resgatar as nossas raízes, já que somos brasilei
ros, temos que dar valor, procurando saber incentivar, para que outros 
também busquem conhecer» e a educadora Alba (CR) pelo uso da or
tografia. «Eu procuro usar a palavra do dia a dia deles: mandioca, roça, 
praga, canoa, remar. Se a gente vai trabalhar verbo, trabalha com um 
verbo como capinar. É desse modo que eu trabalho a partir da cultu
ra».

A metodologia utilizada pelos educadores está centrada no diálogo, 
no incentivo às expressões orais e escritas dos educandos por meio de 
temas sociais e de interesses dos educandos e, também, por meio de 
músicas, de dramatizações, poemas, leituras de textos e passeios a 
pontos turísticos da cidade de Belém.

Nestas atividades, conforme a educadora Paula (CPM), os alfa
betizandos:

falam muito das manifestações culturais herdadas dos seus ante
passados. Nos textos relatam muito isso, o pai que foi agricultor, que 
as vezes trabalham para ajudar na subsistência da família [...]co- 
meçam a relatar as historias de vida deles mesmo, as danças, o 
casamento, a criação de pai pra filhoj...] Produções de textos, drama
tizações ,cartazes, musicas,lendas, eles começam a inventar a partir 
da criatividade deles.



A educadora AIIki (CR) oxplic;i (|iio om sua prática docente tm 
balha «visualizando como ô n roalidado», porque tem educandos qun 
não sabem ler nem escrever, onlrotanto, «sabem ler outras coisas» 
Afirma por exemplo que uma cias educandas «conhece muitas planta!, 
medicinais», isto significa que os alfabetizandos possuem o que Paulo 
Freire denomina de leitura de mundo.

Para Freire (1982a, p.22) «a leitura do mundo precede sempre a 
leitura da palavra». Esse movimento do mundo à palavra e da palavra 
ao mundo evidencia ser o conhecimento um processo de relação exis 
tencial, social, cultural e político do ser humano com o mundo. Consi 
dera Freire (1990, p. 31) que «ler a palavra e aprender como escrevei 
a palavra, de modo que alguém possa lê-la depois, são precedidos do 
aprender como “escrever" o mundo, isto é, ter a experiência de mudar o 
mundo e de estar em contato com o mundo».

A educadora Alba (CR) ressalta, ainda, que mediante os saberes e 
a realidade cultural dos educandos diversifica a sua metodologia.

Tem dias que a gente faz trabalho de exposição, desenhos, tem dias 
que eu trabalho com  livros. Pergunto pra eles o que eles querem. Para 
selecionar os conteúdos, nós consideramos a realidade. Tem dias quo 
a gente chega na sala de aula e diz assim “o que aconteceu hoje? Va
mos tentar constru ir um texto.”. Quem sabe desenhar, desenha, quem 
quiser escreve, escreve. Essas atividades tão todas relacionadas com 
a cultura deles, a té  porque é do cotidiano. Eu trabalho a partir da cultura 
assim. Por exemplo, mandioca. A partir da mandioca a gente começa 
a construir o conhecimento. A gente tem uma conversa, da conversa 
a gente faz um texto, montamos o texto no quadro e vamos trabalhan
do o português, trabalhando com sílabas. A í corrigimos as palavras, 
Ai relacionamos com as outras matérias, de modo interdisciplinar. Eu 
passo trabalhos para  eles expressarem a cultura deles. A gente man
da eles fazerem textos, cartazes que retratem o dia a dia deles.

Esse olhar para a realidade do educando como ponto de partida 
da prática pedagógica significa o respeito aos saberes e ao contexto 
cultural dos educandos.

Considera Freire (1993, p. 86) que «o respeito ao saber popular im
plica necessariamente o respeito ao contexto cultural. A localidade dos 
educandos é o ponto de partida para o conhecimento que eles vão crian
do do mundo».

Respeito ao educando como Outro que tem uma face, um nome, 
uma identidade em construção. Respeito traduzido pelo educador popu
lar pela prática amorosa, solidária e de comunicação com o educando.



Para Brandão (2002a, |)i
a educação populurw.w  rostos que tornam o seu rosto, entre 
tantos outros, populaiwscolhoi ir nos que ficaram à margem, ao 
convocá-los ao círculccodicilogo e não à monotonia das carteiras 
em filas silenciosas, cíc.arior desta escolha aprende a viver a sua 
realidade. Ao dizer ais$s estudantes que digam o que pensam 
para que daí algo seyisirua da maneira mais solidária possível, o 
educador popular aprwa lidar, com o mistério do outro dentro de 
uma experiência de e®$o onde não se pode falar em pedagogia 
sem se falar — da marcais genuína possível -  do amor. E é sem
pre ele quem a p o n t a  ctfd inhos e sugere os passos.

Alguns educadores afirmínri encontrar dificuldades no trabalho 
pedagógico no com a culturatf^ônica, por falta de conhecimento so
bre o assunto e por ser um a» to bastante amplo e rico com muitos 
aspectos a serem trabalhado;

Esse tema é um te/juirito rico e tem muita coisa para ser tiaba- 
Ihada. E as vezes ficafffl complicado a gente focar só um aspecto 
[...] a dificuldade m&siè você dominar totalmente o assunto>. Eu 
acho que é algo quei°^en ê alguém vai conseguir (Ed. MÁRIO 
-  CHEA).

A educadora Alba (CR)r'ou também encontrar dificuldades no 
ensino da matemática, mas#3 proposta pedagógica e o assesso- 
ramento do NEP a ajuda a Siperar as dificuldades. Utilizou a seguinte 
estratégia metodológica pararelhorar o ensino da matemática.

teve um tempo que (0 dando pouca gente na aula. A gente in
ventou um bingo, euf:^s carteias de bingo, com palavias, letras, 
números. Aí cada un\0& cm prêmio, alguma coisinha. uma bana
na, um ovo, 1 kg delfflM- E eu schei que melhorou.

O NEP como espaço delação popular na linha freireana contri
bui para que os educadores tóihem em suas práticas educativas com 
a cultura amazônica, sendo.entanto, apontado pela educadora Paula 
(CPM) que há necessidadenabrmações continuadas de debates teó- 
rico-metodológicos sobre essifèma.

A forma de como o E trabalha, a proposta pedagógica do NEP 
abre caminho para unducação que eu vislumbro, uma educação 
assim de qualidade u&educação realmente libertária, que permite



aos alunos so mnnilostan>m, colocarem suas opiniões, seus anseios, 
suas frustrações, em rolaçno a tudo que envolve e aos mais diver
sos assuntos principalmente em relação a cultura paraense, a cultura 
amazônica dos alfabetizandos. Então, fica muito fácil com a proposta 
pedagógica de o NEP transitar neste tema, dinamizar uma aula, uma 
boa aula com todas essas formas de expressões e sem duvida nenhu
ma é uma proposta que até alavanca e auxilia trabalhar-se com temas 
amplos polêmicos, temas de relevância social (Ed. MÁRIO -  CHEA). 
A proposta pedagógica do NEP está voltada para essa questão. 
Esse auxílio vem a partir do diálogo, que é compreendido como uma 
condição necessária para efetivar o trabalho com os educandos. As 
manifestações culturais que surgem dos alunos são valorizadas. Te
mos, também, as formações continuadas proporcionadas pelo NEP, 
que ajuda nesse trabalho (Ed. EVA -  CPG).

Os educadores na avaliação da aprendizagem dos educandos le
vam em conta o tema cultura amazônica e, também, outros temas traba
lhados nos ambientes educativos. A avaliação é qualitativa e contínua e 
os educadores buscam valorizar a cultura amazônica pelo fato do tema 
estar vinculado a vida e ao cotidiano dos educandos.

Uma educação de qualidade deve levarem  conta a individualidade de 
cada aluno, o que eles falam na aula, as produções que eles excutam. 
Então eu acho muito difícil desvinculara forma que o aluno se expres
sa, que ele manifesta sua cultura na própria avaliação, na verdade é 
um dos ingredientes avaliativos, é perceber de como se dá [...] essa 
interação do aluno com a própria cultura dele (Ed. MÁRIO -  CHEA). 
Tenho como pressuposto que a cultura Amazônica é inerente à 
vida desses sujeitos. Não no sentido de se r imutável, mas é por 
que está sempre nesse movimento. Eles nasceram na beira do 
rio, no cam po ou estão aqui em Belém, mas sempre as origens 
indígenas vão buscar a arvore genealógica no negro no índio. Não 
dá para fa lar de cultura popula r se m considerar toda a história que 
eles trazem (Ed. EVA -  CPG).
A avaliação é qualitativa e contínua. Essa expressão da cultura, esta 
expressão do conhecimento que se traz ao longo da vida e este re
flexo que este conhecimento traz pra nossas vidas, esta cultura ribei
rinha, esta cultura da roça, a cultura da religião,tudo isto é avaliado 
no sentido da valorização, usado como subsídio pra construção das 
teias, do planejamento, do conteúdo, então a nossa avaliação aponta 
pra este sentido, na comunidade hospitalar, pela própria dinâmica 
que eles vivenciam, a gente nota muito a questão da religiosidade 
e da fé, seja em um Deus seja numa planta, daí não tem como não 
levar isto em consideração (Ed. CARLA -  CHEA).



A base teórica íroiioana humanizadora, amorosa, dialógica e cons- 
cientizadora, que norteia as ações educativas do Núcleo de Educação 
Paulo Freire contribui para a formação de seus educadores refletindo 
em suas práticas educativas. A pedagogia freireana, comprometida po
liticamente com as classes populares, enfatiza o ser humano, como su
jeito da educação, da história e da cultura e estabelece pressupostos 
éticos que fundamentam e norteiam a práxis educativa do NEP.

Freire (1982b) enfatiza a importância dos educadores compreen
derem que homens e mulheres são seres histórico-culturais e a impor
tância da cultura no processo de libertação das classes oprimidas. Con
sidera que a dominação ideológica se processa no campo cultural. Por 
isso, contra a cultura do silêncio imposta às classes oprimidas destaca 
a força política do «dizer a palavra».

O respeito à pessoa do outro se constitui em Freire pelo respeito à 
cultura do outro, que se processa por meio de uma relação dialogai.

O meu respeito da identidade cultural do outro exige de mim que eu não 
pretenda impor ao outro uma forma de ser de minha cultura, que tem ou
tros cursos, mas também o meu respeito não me impõe negar ao outro o 
que a curiosidade do outro e o que ele quer saber mais daquilo que sua 
cultura propõe [...] não é compreender só a cultura de lá, nem só a cultu
ra de que eu faço parte, mas é sobretudo compreender a relação entre 
essas duas culturas. O problema é de relação: a verdade não está nem 
na cultura de lá e nem na minha, a verdade do ponto de vista da minha 
compreensão dela, está é na relação entre as duas ( 2004, p. 83 e 75).

Neste sentido, considera Freire (2004, p. 57) que «não há prática 
pedagógica que não parta do concreto cultural e histórico do grupo com 
quem se trabalha».

Esses ensinamentos freireanos sobre educação e cultura que nor
teiam as práticas educativas do NEP possibilitam aos seus educadores 
populares não só trabalharem pedagogicamente as manifestações dos 
alfabetizandos sobre a cultura amazônica como valorizarem os saberes 
emergentes dessa cultura.



CONSIDERAÇÕES FINAIS

Observamos no trabalho de alfabetização com pessoas jovens, 
adultas e idosas realizado pelo Núcleo de Educação Popular Paulo Frei 
re em comunidades periféricas e hospitalares de Belém e em comunida 
des ribeirinhas de São Domingos do Capim que existe por parte de seus 
educadores e alfabetizandos uma compreensão da cultura amazônica 
relacionada às práticas sociais vivenciadas no cotidiano social e à sua 
população, que se dimensiona pela diversidade étnica e cultural e pela 
pluralidade nas falas, crenças e especificidades de cada lugar.

A Cultura amazônica está presente na vida dos sujeitos da pes 
quisa repassada pela cultura de conversa, nos ambientes familiares e 
comunitários, cujo aprendizado, também, está presente nas atividades 
educativas desenvolvidas pelo NEP.

O trabalho pedagógico com a temática é efetivado por meio das 
narrativas orais dos alfabetizandos. Assim, as lendas e os mitos, a culi
nária, a música, o vocabulário, valores e crenças vivenciadas pelos al
fabetizandos interagem com os saberes escolares, não existindo uma 
ruptura entre os saberes da cultura popular e os denominados de cultura 
erudita.

Essa interação no âmbito do processo educacional do NEP favorece 
as situações de resistências culturais das populações oriundas de clas
ses populares e de contextos sociais característicos da região, como os 
ribeirinhos, face à globalização cultural e sua tendência à homogeneiza
ção dos saberes.

Os educadores do NEP têm consciência que a cultura amazônica 
é híbrida, multicultural, formada por populações e culturas diferentes e 
por isso, pautados em princípios sociais e educacionais de valorização 
da relação entre os saberes, da multi/interculturalidade e da inclusão 
social, trabalham pedagogicamente a autonomia dos sujeitos e a origi
nalidade de sua cultura, que são as vozes, os saberes, os costumes, os 
imaginários e representações das populações locais.

Assim, o Núcleo trabalha o conjunto de saberes culturais da Ama
zônia na sua pluralidade e complexidade.

Em primeiro lugar, mesmo sendo uma prática educativa popular lai
ca, suas ações dialógicas concretizam o princípio freireano de solidarie
dade e de respeito a diversidade cultural dos educandos, que perpassa 
pelo respeito às diferentes manifestações religiosas.

Em segundo, considera os saberes do cuidar ou medicinais oriun
dos da cultura popular amazônica, na medida em que a fauna e a flora



constituem em alianças do saberes no processo de viver de homens e 
mulheres. Assim, há uma fauna lenda, alimento, viva e remédio e uma 
flora que sustenta, que nutre e que cura. Há uma medicina popular híbri
da que entrelaça remédios plantados e da farmácia.

Em terceiro, existe um sentimento de cuidado com todos os aspectos 
culturais manifestos pelos educandos, compreendendo-se que este co
nhecimento faz parte de um processo ensino-aprendizagem apreendido 
no cotidiano social, na convivência comunitária e nos ambientes educati
vos, com a possibilidade de manter as identidades e as raízes culturais 
da população manifestas por meio dos saberes culinários, musicais, lingü- 
ísticos. entre outros.

Os saberes dos educadores e alfabetizandos do NEP sobre a culi
nária amazônia evidencia as características peculiares da região, princi
palmente da presença de rios, que facilitam a pesca, a presença da mata, 
que possibilita a caça e as plantações de raízes e frutos. A diversidade 
étnica contribui para que haja uma fusão de sabores e gostos de acordo 
com os temperos e ingredientes utilizados oriundos das populações ame
ríndia, africana e européia.

Essa integração de sabores e cores está relacionada com as práti
cas sociais de trabalho e nas festas e celebrações profanas e religiosas, 
além de ser atravessada por mitos e tabus alimentares, que são adqui
ridos na convivência familiar e comunitária.

Entrecruzam-se, os saberes religiosos, culinários, medicinais, mu
sicais e lingüísticos nas falas dos sujeitos. Cada vocabulário expresso 
tem um significado em suas vidas, e que orientam as suas ações, vincu
lados diretamente aos seus hábitos e costumes sociais.

No entanto, é preciso destacar que entre as representações dos su
jeitos sobre a cultura amazônica, a música não se apresentou de forma 
tão significativa quanto às lendas e mitos, a medicina popular e a culiná
ria. Este fato aponta para a necessidade de serem os saberes musicais 
mais trabalhados pedagogicamente pelos educadores, considerando a 
riqueza cultural destes saberes, além de serem motivadores do processo 
ensino-aprendizagem.

Identificamos na pesquisa que os educadores do NEP apesar de 
não comungarem de algumas crenças, saberes e valores dos educan
dos, buscam respeitar as suas manifestações culturais. Além disso, a 
cultura amazônica é vivenciada por eles em sua vida pessoal e profis
sional, mesmo aqueles que não são provenientes da região.

Os educadores compreendem a cultura como algo inerente ao 
modo como o ser humano vive e se percebe no cotidiano delineando a



organização de grupos sociais, I ssn visão de cultura lhes possibilita um 
maior envolvimento com os educandos numa perspectiva educacional 
humanista, dialógica e crítica, princípios educacionais freireanos e noi 
teadores da prática educativa do NEP e, sobretudo, buscam construii ,i 
identidade do alfabetizando como ser pertencente a uma história, a uma 
vida social de uma região específica, a Amazônia.

A temática da cultura, então, é trabalhada pelos educadores como 
tema gerador, proveniente das narrativas orais dos educandos ou reln 
cionadas com outras temáticas trabalhadas.

Os educadores apontam a necessidade de maior formação voltado 
para a reflexão sobre a cultura amazônica e para um suporte de equipa 
mentos nos ambientes educativos que possibilitem explorar pedagoqi 
camente alguns saberes como os musicais.

A base teórica ética e política freireana trabalhada pelo Núcleo, poi 
tanto, contribui tanto para a formação dos educadores, possibilitando 
lhes refletir sobre a prática educativa, como no processo de construção 
da identidade cultural dos alfabetizandos, tendo como ponto de partido 
pedagógico os seus saberes e contextos sociais.



D GLOSSAIUO

ANHANGÁ -  Entidade que vive nas matas podendo assumir diversas 
formas quando visível: macaco, morcego, rato, pássaro. Assinala sua 
presença com um assobio. (PEREIRA, 1994)

AÇAÍ -  No Pará chama-se açaizeiro à palmeira, cujo fruto é o açaí, que 
produz vinho ou refresco, de igual nome, bebida integrante da alimen
tação cotidiana desse Estado. Acompanhados os cachos da palmeira 
açaí, que faz parte da paisagem florestal da Amazônia. (MENEZES, 
1977).

ATURÁ -  Cesto de quatro pernas usado para transportar mandioca (MI
RANDA, 1968).

BEIJU -  Espécie de biscoito ou bolo chato, leve e fino, quebradiço, fa
bricado com a massa da mandioca ralada (MIRANDA, 1968).

BRINQUEDO DE MIRITI -  artesanato artístico presente na cultura po
pular amazônica paraense, cuja matéria prima é retirada do miritizeiro. 
Os brinquedos são pintados em cores fortes e tem forma de embarca
ções, habitações, elementos do cotidiano social e da fauna e da flora 
presentes na região. (DIAS, 2004).

BOI-BUMBÁ -  Festa popular que consiste na exibição pelas ruas de 
um simulacro de boi conduzido por dois personagens: o pai Francisco, o 
chocarreiro, e a mãe Catarina, que lhe dá a réplica. Completam o séqüi- 
to do boi-bumbá, dois ou três simulacro de cavalos e alguns tocadores 
de rebeca e de cavaquinho (MIRANDA, 1968).

BOTO -  Designa várias espécies de mamíferos cetáceos, marinhos ou 
de água doce. Lenda Amazônica que conta a transformação do boto em 
homem vestido de branco para seduzir donzelas. (OLIVEIRA, 2005)

CAIS -  Elevação de terra, aterro natural ou artificial a margem do rio, 
usado para embarque e desembarque de cargas e passageiros em em
barcações. (OLIVEIRA, 2005)

CABOCLO -  Mestiço de branco com índio. Pessoa de cor acobreada e 
cabelos lisos. (FERREIRA, 2004).



dR IO  -  Procissão de louvor á Virgom Maria em suas variadas denorni 
nações. Em Belém, o Círio em homenagem a N.S. de Nazaré é considti 
rado a maior celebração religiosa do Pará. (MONTEIRO, 1997).

CUIA -  Vasilha de forma semi-esférica, de diversos tamanhos feito 
do fruto da cuieira, que depois de seca é tirada a popa e usada pni.i 
esvaziar canoas, beber ou transportar líquidos, farinha, semente, ol< 
(OLIVEIRA, 2005). No Pará utiliza-se a cuia para tomar tacacá, açal o 
mingau.

CHIBÉ -  Mingau de farinha de mandioca diluída na água. (MIRANDA 
1968).

COPAIBA -  Arvore da família das leguminosas (Copaifera langsdorfii), dn 
madeira avermelhada usada em marcenaria. Produz um óleo medicinal 
espesso, viscoso, de tonalidade que vai do amarelo ao pardo (FERREI 
RA, 2004).

COBRA GRANDE -Apresenta-se como enorme réptil capaz de naufrn 
gar um barco de grande porte, comendo ou levando para o fundo dos 
rios os passageiros (MONTEIRO, 1997).

CURUPIRA -  Personagem de lenda amazônica descrito como um mo 
leque de aproximadamente sete anos, coberto de longos pelos e tendo 
os pés virados para trás, cuja função é proteger a floresta (PEREIRA 
1994)

ÉGUA — Expressão popular característica da Amazônia Paraense que 
exprime espanto (OLIVEIRA, 2005).

ESPIA -  Significa olhar, observar, espionar, vigiar. (OLIVEIRA, 2005). 
Pessoa que às escondidas observa ou espreita as ações de alguém 
(FERREIRA, 2004).

FARINFIA -  Grânulos que se obtém da mandioca após ser submetida 
a processos manuais. Esse alimento é comum nas refeições das popu
lações amazônicas, entre as quais, acompanhando o açaí o pirão do 
peixe e a farofa. (OLIVEIRA, 2005).

FULANO — Designação vaga para pessoa incerta ou de pessoa cujo 
nome não se quer mencionar. Pessoa, indivíduo. (FERREIRA, 2004).

GUARUMÃ -É  um cipó que serve para fazer variados objetos como 
cesto, peneira, vasos, etc. (GOUVÊA, 2006)

IARA ou OI ARA -  Entidade da mitologia Amazônia que vive nas águas. 
Designada de Mãe-D’Água é descrita como uma mulher muito bonita e



de canto maravilhoso (iiwnpniuc.u banhando-se nas águas dos rios, ou 
sobre as pedras nas eiwulas (OLIVEIRA, 2005, FERREIRA, 2004).

IGARAPÉ -  Braços de os que penetram pelo interior das terras, po
dendo ser navegáveis ou não. Pequeno rio ou canal natural, estreito 
entre duas ilhas ou entreilha e terra firme. (OLIVEIRA, 2005).

JAMBÚ -  Erva da família das compostas (Wulffia stenoglossa) (FER- 
REIRA, 2004). No Paráé usado no Pato no Tucupi, no Tacacá e em 
outros pratos regionais.
JIRAU -  Espécie de piade madeira geralmente colocada na janela pela 
parte externa da casa, para que o assoalho não fique molhado durante 
a lavagem da louça. (OLIVEIRA, 2005). Estrado de varas sobre forqui- 
Ihas cravadas no chão, usado para guardar panelas, pratos, legumes, etc. 
(FERREIRA, 2004). No3ará é utilizado, também, como pequena horta 
suspensa construída emuiadeira no quintal das casas de fácil acesso. Lo
cal de cultivo das plantasmedicinais e dos temperos utilizados no preparo 
do peixe e do frango (coentro, chicória, cebolinha, cheiro verde, alfavaca).

MACAXEIRA -  Espéciede mandioca doce não venenosa utilizada na 
alimentação. (MIRANDA 1968).
MARABAIXO -  É u m a  dnça de origem africana, que se realiza durante 
as comemorações da Sftnana Santa. A sua coreografia imita os passos 
dos negros escravos com os pés presos por correntes. O batuque é mar
cado por tambores charfôdos de “caixas . O canto, chamado comumen- 
te de “ladrão”, lembra cimento de quem vivia na senzala cultivando es
peranças em voltar psrso continente africano. O termo ladrão designa 
a forma improvisada como as músicas se desenvolvem. Um participante 
“rouba” a deixa do outro .completando a música na improvisação. (Dispo
nível no site http://wwvMmazonia.com.br, em 27 de maio de 2006).

MARUPÁ -  Arvoreta dafamília das simarubáceas (Simarouba amara) 
(FERREIRA, 2004). Utilizada na produção de brinquedos, artesanatos, 
carpintaria e, também,com uso medicinal.
MANDIOCA -  planta pertencente à família das euforbiácias. É um tu
bérculo comestível do^al se extrai a farinha da mandioca, a tapioca e 
o tucupi. De sua folha ertrai-se a maniva para o preparo da maniçoba. 
(OLIVEIRA, 2005).
MANIÇOBA -  alimentíde origem afro-portuguesa feito de folhas da 
mandioca (manivas) modas e fervidas com toucinho por mais de três 
dias. Em seguida acre$íenta-se charque, carne de porco, pé de porco, 
chouriço, entre outros ingredientes. (MENEZES, 1977)

http://wwvMmazonia.com.br


MATIM ou MATINTA PERERA Milo que se apresenta como umu v t  
lha acompanhada de um pássaro, (|iie emite um assobio agudo in noil» 
perturbando o sono das pessoas. A velha, uma pessoa idosa do luu » 
carregaria a sina de virar Matinta, ou seja, em um ser indescritívol <1111 
mete medo e assombra pessoas. (MONTEIRO, 1997).

MIRITIZEIRO -  Palmeira da flora Amazônica. Matéria prima de fabrlc .1 
çao de brinquedos de miriti, que expressam 0 cotidiano da populm ,1. 
ribeirinha e elementos da cultura Paraense. (DIAS, 2004)

MUIRAQUITÃ -  amuleto indígena, cuja forma mais conhecida é de um» 
ra. Da ao seu possuidor riquezas, saúde, sucesso no amor e neqócum 
(PEREIRA, 1994).

PAI D’ÉGUA -  Refere-se à pessoa braba, que se acha forte, valente n 
legal (OLIVEIRA, 2005). No Pará o termo expressa um sentimento do 
satisfação, de alegria, de algo bom, legal.

PANEIRO -  Cesto de vime com alças. (FERREIRA, 2004).

PATO NO TUCUPÍ -  alimento da Amazônia paraense constituído d® 
pato assado cortado em pedaços no molho do tucupi e acompanhado 
dejambú. (MENEZES, 1977).

RODO Objeto que serve para mexer a massa de mandioca no proces 
so de produção da farinha (MIRANDA, 1968).

SAJICA -  Significa alguém esperto, ágil, rijo, forte. (FERREIRA, 2004)

TACACÁ -  De origem indígena, é um alimento servido em cuia e que 
contém tucupi, goma, jambú e camarão seco. (ORICO, 1972).

TIPITI -  Utensílio em forma de cesto cilíndrico extensível, feito de palha, 
com uma abertura na parte superior e duas alças, usado para extrair 0 
tucupi da mandioca. (FERREIRA, 2004).

TUCUPÍ -  Sumo extraído da mandioca e utilizado na culinária amazô-

tu c u p ii 0 tacacá’ mo,h° d e  pímenta’ e n tre  °utros-

R B R A E1l994)aSSOmbraÇã° ’ entidades que assustam as pessoas (PE-

VERÔNICA -  Gênero de plantas herbáceas e arbustivas da família 
das escrofulariáceas, dotadas de pequeninas flores alvas róseas
azuis, ou purpúreas (FERREIRA, 2004). No Pará é utilizada como 
planta medicinal.
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