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Dedico esta dissertação às mulheres artesãs de Aritapera, que 

com sua arte conquistaram o seu espaço de poder.  
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“Deus nosso Pai, 

que Sois todo poder e bondade, 

dai força àqueles que passam pela provação, 

dai luz àqueles que procuram a verdade, 

e ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. 

 

Deus, 

dai ao viajante a estrela Guia, 

ao aflito a consolação, 

ao doente o repouso. 

 

Pai, 

dai ao culpado o arrependimento, 

ao espírito, a verdade, 

à criança o guia, 

ao órfão, o pai. 

Que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. 

Piedade, Senhor, para aqueles que não Vos conhecem, e 

esperança para aqueles que sofrem. 

Que a Vossa bondade permita aos espíritos consoladores, 

derramarem por toda à parte a paz, a esperança e a fé. 

 

Deus, 

um raio, uma faísca do Vosso divino amor pode abrasar a Terra, 

deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e 

todas as lagrimas secarão, 

todas as dores acalmar-se-ão. 

Um só coração, um só pensamento subirá até Vós, 

como um grito de reconhecimento e de amor. 

Como Moisés sobre a montanha, 

nós Vos esperamos com os braços abertos. 

Oh! bondade, Oh! Poder, Oh! beleza, Oh! perfeição, 

queremos de alguma sorte merecer Vossa misericórdia”. 

(Prece de Cáritas) 
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RESUMO 

O modo de vida das mulheres de Aritapera, suas histórias e memórias são marcadas pelo 

conhecimento e práticas seculares do saber-fazer artesanal das cuias pretas com pigmentação 

natural ou rascunhadas, que pelas artesãs, são chamadas de “cuias bordadas”. Com foco 

analítico em suas histórias de vida que retratam sobre este saber-fazer artesanal, buscamos 

para esta dissertação intitulada As cuias bordadas de Aritapera: conhecimentos, saberes e 

arte” espacializar o modo de produção desse artesanato, compreender a relação que as 

mulheres artesãs de Aritapera mantém com esse saber-fazer, bem como compreender a 

dinâmica de significação e ressignificação que essa prática concede ao lugar. Nas histórias de 

vida das artesãs também estão presentes acontecimentos míticos relacionados a processos de 

práticas tradicionais de cura como elemento integrante e importante de suas histórias que 

também compõe o corpus analítico desta dissertação. Para isso, nos apoiamos no método 

fenomenológico, de acordo com Ernest Cassirer, o qual dá o suporte para compreender 

processos de constituição dessas histórias de vida do lugar, que é Aritapera, compreendido por 

cinco comunidades (Centro do Aritapera, Carapanatuba, Enseada, Surubiu-Açú e Cabeça 

d‟Onça) onde funcionam os núcleos de trabalho do artesanato da Associação das Artesãs 

Ribeirinhas de Santarém – Asarisan. Para esta pesquisa, elegemos o “lugar” como categoria 

de análise da Geografia por entendermos que ela dispõe de ferramentas para que a 

subjetividade do sujeito seja mais bem percebida, levando em consideração que é no lugar 

onde as relações pessoais são mais estreitas e intensas. Esta dissertação está disposta em cinco 

capítulos, os quais traçam e apresentam a constituição do lugar envolto das histórias de vida 

das mulheres significadas pelas “formas simbólicas” e pelos “marcadores territoriais”. Assim, 

fizemos o registro das histórias de vida durante as pesquisas de campo, momento que 

pudemos observar a relação que essas mulheres mantêm com o lugar por meio das inter-

relações com os ritos, mitos e saberes que se estabelecem na comunidade como marcadores 

territoriais que afirmam a identidade do lugar ribeirinho/varjeiro. Como resultado percebemos 

que as histórias de vida das mulheres de Aritapera, em especial as da Associação das Artesãs 

Ribeirinhas de Santarém (Assarisan) estão estritamente relacionadas ao saber-fazer artesanal 

das cuias pretas bordadas. Este artesanato é atributo de sua própria identidade, ele é o 

principal elemento que nos permite compreender a interação do sujeito-no-mundo/meio, ou 

seja, mulheres artesãs e o “lugar” – Aritapera.   

PALAVRAS-CHAVE: Aritapera. Artesanato de cuias bordadas. Mito. História de vida. 

Mulheres. 
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ABSTRACT 

The Aritapera women's way of life, their stories and memories are marked by the knowledge 

and secular practices of the artisan know-how of the black gourds with natural pigmentation 

or scratched, which by the artisans are called "embroidered gourds".  With an analytical focus 

on their life histories that portray this artisan know-how, we quest, for this dissertation, 

entitled “The Embroidered cuias end Aritapera: knowledge, knowledge and art”, spatialize the 

mode of production of this craftwork to understand the relationship that Aritapera‟s women 

artisans maintain with this know-how, either to understand the dynamics of signification and 

resignification that this practice attributes to the place. In the artisians life‟s histories there are 

also mythical events related to processes of traditional practices as an integral and important 

element of their stories that also composes the analytical corpus of this dissertation. For this, 

we support on the phenomenological method, which afford the base to understand processes 

of constitution of these life‟s histories of the place, that is Aritapera, comprehend of five 

communities where are situated the centers of craftsmanship of the Associação das Artesãs 

Ribeirinhas de Santarém – Asarisan. For this research, we elected the place as a category of 

analysis of Geography because we understand that it disposes appliance to make the 

subjectivity of the subject better implicit, considering that it is in the place where personal 

relationships are narrower and more intense. This dissertation is arranged in five chapters, 

which outline and present the constitution of the place enveloped in the women's life histories 

signified by the "symbolic forms" and the "territorial markers". Thus, we recorded the life 

histories during the field surveys, at which point we could observe the relationship that these 

women maintain with the place through the interrelationships with the rites, myths and 

knowledge that establish themselves in the community as territorial markers that affirm the 

identity of the riverside/varjeiro place. As a result we realize that the life histories of the 

Aritapera women, especially those of the Association of the Artisan Ribeirinhas of Santarém 

(Assarisan) are strictly related to the artisan know-how of the black embroidered gourds. This 

handicraft is an attribute of its own identity, it is the main element that allows us to 

understand the interaction of the “subject- in the-middle/world”, that is, women artisans and 

the "place" – Aritapera. 

Key-words: Aritapera. Handcrafted embroidered gourds. Mith. Life Stories. Women. 
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APRESENTAÇÃO 

 

Estar na pós-graduação em antropologia era a realização do meu projeto de vida. O 

mestrado em Geografia da Universidade Federal de Rondônia se antecipou e ganhou a vez da 

Antropologia. Mestrado em Geografia Cultural? Não era bem o que eu queria, na verdade não 

fazia muita ideia de quão abrangente é a Geografia, no entanto, vi nascer ali uma 

oportunidade de continuar pesquisando sobre o que gosto (cultura, modos de vida, a 

humanidade).  

Em 2015 felizmente surgiu a oportunidade de concorrer a uma vaga e hoje integro a 

turma de mestrado 2015.2 do Programa de Pós-graduação Mestrado e Doutorado da Unir, no 

qual sou pesquisadora do Grupo de Pesquisa Modos de Vida e Culturas Amazônicas – 

GEPCULTURA, além de manter laços estreitos como Grupo de Estudos e Pesquisas 

Mulheres e Relações Sociais de Gênero – GEPGÊNERO, neste contexto estabeleci com a 

geografia uma afinidade com suas linhas de pesquisas e pretendo continuar trilhando o 

caminho das Ciências Geográficas.  

Na oportunidade trouxe para o programa de mestrado em geografia a pesquisa que 

iniciei na graduação, intitulada “Histórias encantadas de Aritapera” a qual versa sobre 

acontecimentos míticos na trajetória de vida de mulheres ribeirinhas, notadamente as que se 

referem às práticas de cura, fruto do trabalho de extensão no Programa Patrimônio Cultural na 

Amazônia – PEPCA, do qual fui bolsista durante pouco mais de dois anos, de 2011 a 2013. 

Foi a extensão que me abriu as portas e fez-me apaixonar pela pesquisa, pelo campo, pelo 

rural, pelos povos da floresta! Foi assim que tive a felicidade de conhecer as colaboradoras 

com quem trabalho desde a graduação. 

Na pós-graduação este tema ganha uma nova roupagem, quando deixo o método 

etnográfico da Antropologia para conhecer e trilhar novas descobertas com o método 

fenomenológico, ancorado em Ernest Cassirer para analisar as trajetórias de vida das mulheres 

que vivenciam a área de várzea de Aritapera, que se estabelecem na construção de uma 

relação afetiva e mítica com o lugar. Nesta caminhada continuo abordando as histórias 

encantadas, os mitos de um recanto da Amazônia, contudo, também me comprometi a 

registrar na academia, as histórias e a relação secular que essas mulheres mantêm com o 

artesanato de cuias pretas rascunhadas/bordadas, o qual também faz parte da encantaria do 

lugar, pois extasia os olhos de quem se depara com a beleza desse artesanato. 
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Enfim, em agosto de 2015 iniciamos as atividades no mestrado, com a aula inaugural. 

A primeira disciplina que cursei, também em agosto, foi “Estado e Políticas Públicas na 

Amazônia” a qual discutiu sobre a implementação de políticas na Amazônia. Na ocasião, 

participei como ouvinte na turma 2015.1, pois ainda não havia formalizado a matrícula no 

programa. Sem dúvidas já foi uma grande experiência, pois oportunizou conhecer as linhas de 

pesquisa de cada professora e professor que conjuntamente ministraram a disciplina; Adnilson 

de Almeida Silva (Povos indígenas), Maria das Graças (Gênero), Madalena Cavalcante 

(Dinâmicas Territoriais) e Josué Costa (Políticas Públicas e Cultura). 

A segunda disciplina cursada, tida pelo programa como obrigatória, foi 

“Epistemologia da Geografia”, ministrada pelo professor Josué Costa. Trabalhamos essa 

disciplina em dois módulos, o primeiro aconteceu em novembro de 2015 e o segundo em 

fevereiro de 2016. Sem dúvidas essa disciplina é o aporte essencial para a fundamentação 

teórica da dissertação, uma vez que nela estudamos as correntes teóricas abordas por vários 

autores, geógrafos e filósofos que indiscutivelmente colaboram para o debate da construção 

do conhecimento científico e para a epistemologia da geografia. 

Em março de 2015, participei do “I Encontro de mulheres do Médio e Baixo Madeira: 

Mulheres e desenvolvimento socioambiental”. Várias mulheres do Médio e Baixo Madeira, 

representantes de instituições governamentais e não governamentais participaram desse 

encontro que aconteceu dentro de um barco de recreio, em transito no rio Madeira. 

A segunda disciplina cursada foi “Populações Amazônicas e sustentabilidade” 

ministrada pelo professor Adnilson, entre os meses de agosto e outubro de 2015. Esta 

disciplina proporcionou a ida a uma aldeia indígena como a primeira atividade de campo, que 

se deu na Terra indígena 9 de Janeiro, aldeia Traíra, do Povo Parintintim, situada ao longo da 

BR  230 km 37 (conhecida como transamazônica), no município de Humaitá-AM, que 

aconteceu do dia 20 a 24 de agosto de 2015 .  

Fomos para este campo com grupos previamente divididos, com o objetivo de 

observar, registrar e analisar cada aspecto do tema designado, que seria o objeto do artigo para 

a avaliação final da disciplina e posteriormente, comporia um livro. Eu integrei o grupo que 

ficou responsável por observar as questões relacionadas aos aspectos socioeconômicos da TI. 

É inegável a relevância que este campo teve, não só para a disciplina, como também 

para a minha experiência pessoal enquanto pesquisadora e amazônida. Vim para o estado de 

Rondônia com a curiosidade e ansiedade de conhecer os povos indígenas do lugar, que apesar 
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de já pertencer ao estado do Amazonas, pude, com alegria, realizar esse desejo, neste campo, 

em convivência de três dias com o Povo Parintintim. 

No dia 06 de setembro saímos de Porto Velho, na “II Expedição Amazônica”, com 

destino a Santarém, pela Transamazônica para participarmos do festejo do Çairé, realizado na 

Vila de Alter do Chão, no município de Santarém. Inicialmente a equipe foi composta por 10 

integrantes (professor Josué e professora Maria das Graças – coordenadores da expedição; 

alunos: Moisés, Suzanna, Regina, Tiago, Tainá; Angelsea, recém- mestra em geografia pelo 

programa da Unir e Lucila, avó do Tiago e eu Fabíola). Foram três dias de muitas emoções 

pela Transamazônica e 21 dias de trocas de conhecimento e experiência com cada pessoa que 

conversamos, em cada lugar que passamos durante a expedição.  

A terceira disciplina que cursei foi “Geografia e gênero”, ministrada pela professora 

Marias das Graças, que aconteceu em março de 2016. Comecei a me interessar social e 

politicamente por debates sobre gênero quando cursava a graduação foi quando me aproximei 

de coletivos feministas que faziam essa discussão. Nesta disciplina – ainda sob o olhar 

curioso e atento de quem está descobrindo uma nova ciência – fiquei admirada de como a 

Geografia debate com propriedade sobre esse tema, como uma categoria de análise das 

ciências geográficas.  

Esta disciplina nos levou ao terceiro campo do mestrado e mais uma vez a uma Terra 

indígena – Lage Ribeirão, do Povo Indígena Woroaran. Esta foi a primeira vez que estive com 

um povo indígena que só falava a sua língua materna. Em nenhum momento, com exceção do 

professor indígena Francisco, algum indígena se comunicou conosco falando a língua 

portuguesa, apesar de as crianças serem alfabetizadas como segunda língua. Este ato 

demonstrou forte resistência para preservar a sua cultura, uma vez que a língua é um dos 

principais marcadores da identidade de um povo. 

Nos dias 19 e 20 de abril de 2016 os grupos GEPCULTURA E GEPGÊNERO 

realizaram o Seminário “Práticas tradicionais e os Saberes da Floresta” que aconteceu no 

auditório Milton Santos do CEGEA/Unir. Este evento contou com a participação maciça de 

pessoas de várias instituições e da sociedade civil. Oportunizou o debate pelos próprios 

sujeitos, sabedoras e sabedores das práticas tradicionais de cura.  O evento estabeleceu novos 

canais de diálogos entre a sociedade e a academia, como geradora de ação positiva para o 

PPGG/Unir. 

No dia 29 de abril, representei o GEPCULTURA, com a intervenção “Vida Africana” 

no II Festival de Arte e Cultura da UNIR. Esta intervenção foi uma conversa entre a música, a 
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poesia e o teatro, por meio da qual apresentei uma realidade das religiões de matriz africana 

com destaque para a atuação da mulher negra, com o objetivo de ampliar os espaços de 

discussões sobre as religiões de matriz africana como um meio de romper preconceitos ainda 

presentes na sociedade. 

Dos dias 02 a 05 de maio de 2016 participei do V SERNNE, organizado pela UNIR, 

evento este que reúne representantes das universidades federais do Norte e Nordeste.  

A quarta e última disciplina que cursei foi a “Pesquisa e Prática Interdisciplinar para a 

gestão socioambiental na Amazônia”, no Programa Desenvolvimento Regional na Amazônia 

– PGDRA, ministrada pelas professoras Simone Athayde, da Universidade da Flórida – UF e 

pela professora Carolina Doria da Unir.  

A disciplina aconteceu no período de 13 a 24 de junho de 2016. Teve como objetivo 

entender teorias, conceitos e aplicações da pesquisa inter- e trans-disciplinar na gestão de 

sistemas socioecológicos complexos por meio de estudos de caso e ferramentas interativas. A 

ementa da disciplina colocou em discussão a inter e trans-disciplinaridade, conhecimento e 

poder, teorias e ferramentas para trabalho em grupo; complexidade e abordagens teóricas e 

metodológicas dos sistemas socioecológicos complexos. Conceitos-chave: inter- e trans-

disciplinaridade, complexidade, pensamento pós-moderno, pedagogia crítica, aprendizagem 

experiencial, manejo adaptativo, resiliência, tragédia dos comuns, governança socioambiental. 

Métodos de pesquisa: quantitativos, qualitativos, mistos e participativos. Análise de redes 

sociais. Análise de estudos de caso. Projetos colaborativos em grupo. 

Em cumprimento aos créditos exigidos pelo programa para alunos bolsistas, realizei 

estágio de docência no mês de junho de 2016, sob a supervisão da professora Maria das 

Graças em uma turma mista da graduação, tendo em vista que a disciplina “Geografia e 

gênero” é optativa. Neste estágio, atuei como monitora, auxiliando os alunos nos debates em 

sala de aula e na orientação da produção de um artigo científico como avaliador final da 

disciplina. 

Na oportunidade, fui convidada pela professora Maria das Graças a fazer um segundo 

estágio, novamente na graduação, para os alunos do segundo período, na disciplina 

Geohistória Cultural. Para esta disciplina tive a responsabilidade de ministrar aulas sobre a 

religião de matriz africana, por ser afro-religiosa e por ser uma curiosa iniciante estudiosa 

sobre o tema. Foi uma experiência extremamente satisfatória.  

Em julho de 2016 participei do Encontro Nacional de Geógrafos realizado durante os 

dias 25 a 31, em São Luiz – MA. Neste encontro apresentei os trabalhos “Práticas de cura 
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pelas mãos de Dona Lenil”, como primeira autora e “Características espaciais da prisão a 

partir da percepção das mulheres encarceradas da penitenciária feminina do estado de 

Rondônia”, como coautora. 

Como última atividade no PPGG/Unir, participei da 34ª Semana de Geografia e 11º 

Encontro de Pós-Graduação em Geografia, com a temática “Amazônia, Conflitos e Gestão do 

Território” que aconteceu no período de 3 a 7 de outubro de 2016, no auditório Milton 

Santos/CEGEA/UNIR. Neste evento, ministrei, em parceria com mais dois mestrandos, a 

oficina intitulada “Formação de atores sociais das causas de identidade racial, gênero e 

sexualidade”. 

Estar mestranda-pesquisadora do PPGG/Unir, programa que se preocupa com as 

relações sociais de grupos tradicionais, é sem dúvidas mais um degrau que subi na escada da 

vida profissional/acadêmica, fazendo o que aprecio, como sempre costumo dizer “trabalhar 

com gente é o que gosto de fazer” e isso não é fácil! O GEPCULTURA me proporcionou 

momentos inquestionáveis de aprendizados com essas “gentes” da Amazônia. Fico feliz em 

saber que programas e grupos de estudos como estes se esforçam e priorizam o “nosso povo” 

a cultura de tantas “Amazônias” do Norte brasileiro. A Unir, o PPGG, o GEPCULTURA me 

fizeram ter mais convicção do caminho que estou trilhando. Quero continuar estudando e 

principalmente dando o merecido papel às mulheres e homens da Amazônia Brasileira, 

Paraense, Tapajônica e de onde mais as portas me forem abertas, que é o papel de 

protagonistas no palco da vida. Essas mulheres e homens sabedoras e sabedores (como as 

artesãs das cuias bordadas da várzea do Amazonas), seus conhecimentos, modos de vida e 

suas histórias são o que mais importam para a minha vida enquanto pesquisadora e 

profissional.  
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INTRODUÇÃO 

 

Esta dissertação está centrada no campo de discussão das ciências geográficas, 

correspondente à geografia humana e cultural. O desafio de se apresentar debates sobre 

a cultura de grupos, principalmente da Amazônia Tapajônica está presente, posto que o 

conhecimento empírico ainda passa por recusas no entendimento enquanto 

conhecimento científico. Por este motivo, pela recusa, muitas vezes da própria ciência 

geográfica em discutir sobre relações sociais, sobre modos de vida e suas subjetividades 

é que trouxemos histórias de mulheres de Aritapera para serem analisadas e 

reconhecidas pela academia, pois, acreditamos que os sujeitos e seus significados são os 

principais atores e modificadores do espaço e do tempo.  

Durante a elaboração desta pesquisa percebemos que as histórias de vida das 

mulheres sobre o artesanato de cuias pretas bordadas e sobre o mito, pautado nas 

práticas de cura da Amazônia, não só organizam os modos de representar a própria 

experiência de vida e a trajetória das mulheres de Aritapera, como também constituem 

uma forma de relação que dá sentido ao lugar vivenciado.   

Tendo em vista que a Geografia Humanística procura valorizar a experiência do 

indivíduo ou do seu grupo, buscando compreender as maneiras de ser, de agir e de sentir 

das pessoas em relação aos lugares, esta pesquisa busca compreender a vida de um 

grupo de mulheres de cinco comunidades da região de Aritapera. Essas mulheres são 

artesãs, mães, avós, donas de casa, trabalhadoras rurais, esposas; desempenham 

múltiplos papeis sociais que estão associados a experiências com o processo do saber 

fazer artesanal e do universo do panteão mítico/regional de Aritapera. 

A intenção de adentrar nesta discussão no campo da geografia é contribuir para o 

debate dos valores que o ser humano atribui as suas experiências de vida articuladas à 

organização espacial em torno de um lugar dotado de significações simbólicas. Em 

relação ao grupo estudado, especificamente, assinala-se que pensamos em uma 

organização espacial de um grupo de mulheres ribeirinhas artesãs, com o intuito de 

descobrir a pluralidade de fatores que contribuem para a caracterização e formação de 

uma identidade ou de identidades. Logo, procura-se entender suas histórias de vida 

pautadas no artesanato e nas práticas de cura como processos significativos de um modo 

de vida como parte integrante e essencial de suas trajetórias de vida. 

O recorte espacial da área de estudo localiza-se na região do Baixo Amazonas, 

especificamente, na área de várzea do município de Santarém. Desse modo, trabalhamos 
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com mulheres moradoras das comunidades Enseada do Aritapera, Centro do Aritapera, 

Carapanatuba, Cabeça d‟Onça e Surubim-Açú. Essas mulheres constituem uma 

organização social de um modo de vida ribeirinho, bem como constituem uma 

organização social-política representada pela Associação das Artesãs Ribeirinhas de 

Santarém – Asarisan, que configuram vários aspectos que caracterizam suas vivências 

no lugar.  

Esta dissertação está dividida em cinco (5) capítulos. No capítulo I abordamos 

“Encontro das histórias de vida das mulheres de Aritapera com a Geografia Cultural e 

os modos de vida da Amazônia Tapajônica” fazemos uma breve contextualização sobre 

como se deu o interesse da continuidade da pesquisa na Região de Aritapera no 

mestrado. Em seguida abordamos sobre um panorama das sociedades amazônicas, 

dialogando com conceitos sobre o ser caboclo e os modos de vida ribeirinho/varjeiro. 

No capítulo II tratamos das questões teóricas e metodológicas. Na teoria 

apresentamos a importância da fenomelogia, método que dá o principal aporte a esta 

pesquisa, bem como fazemos discussões sobre o espaço e lugar, memória e identidade, 

elementos que julgamos importantes, uma vez que esta pesquisa trata sobre histórias de 

vida. Sobre os aspectos metodológicos fazemos a descrição das técnicas que utilizamos 

para a concretização desta pesquisa, nos valendo principalmente das ferramentas da 

pesquisa de campo e da história oral. 

No capítulo III fazemos a apresentação do lugar, especializando, por meio de 

mapa, as comunidades onde realizamos a pesquisa e em seguida descrevemos sobre as 

mesmas. É neste capítulo onde começamos a detalhar sobre o modo de vida das 

mulheres de Aritapera e a relação delas com o artesanato de cuias, tecendo um breve 

debate sobre as relações sociais de gênero, a criação da Associação e as técnicas do 

saber fazer artesanal.  

O capítulo IV traz a representação simbólica do modo de vida das mulheres de 

Aritapera por meio de imagens que contribuem na percepção imagética sobre a estética 

do lugar e do modo de vida dessas mulheres. 

No capítulo V apresentamos a história de vida de duas artesãs, de acordo com as 

técnicas da história oral e fazemos a análise dessas histórias. Outras duas histórias de 

vida também são analisadas, dessa vez, pautadas nas técnicas de aplicação de mapas 

mentais. Ainda neste capítulo apresentamos resultados provenientes da pesquisa de 

campo, o qual pode apontar significativa mudança na história do saber-fazer artesanal 

de Aritapera. 
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CAPÍTULO I: O ENCONTRO DAS TRAJETÓRIAS DAS MULHERES DE 

ARITAPERA COM A GEOGRAFIA CULTURAL E OS MODOS DE VIDA DA 

AMAZÔNIA TAPAJÔNICA 

 

 

 

Figura 1 – Artesãs de Aritapera 

 
Fonte: O artesanato de cuias em perspectiva – Santarém, 2011, p. 43. 
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CAPÍTULO I: O ENCONTRO DAS HISTÓRIAS DE VIDA DAS MULHERES 

DE ARITAPERA COM A GEOGRAFIA CULTURAL E OS MODOS DE VIDA 

DA AMAZÔNIA TAPAJÔNICA 

 

Neste capítulo será feita uma breve contextualização de como o interesse de 

investigar o tema da pesquisa chegou às ciências geográficas e traremos para o debate 

algumas discussões sobre os meios de formação das sociedades amazônicas, 

especialmente no contexto ribeirinho/varjeiro do município de Santarém. 

A pesquisa sobre o tema desta dissertação foi iniciada na graduação, como tema 

do trabalho de conclusão de curso – TCC e foi reestruturada e ampliada como 

dissertação. Portanto, já se somam seis anos de relação com o lugar e com as 

colaboradoras desde a intervenção extensionista, juntamente com outros trabalhos. 

Sendo assim, as histórias de vida das mulheres de Aritapera também passaram a ser o 

foco principal do projeto de pesquisa na pós-graduação, mas, dessa vez sob o olhar 

fenomenológico das ciências geográficas, na busca de compreender a configuração e o 

sentido que elas dão ao seu lugar de origem e morada, o lugar de suas construções 

sociais e de suas relações como o meio. 

Assim como na graduação o recorte para a realização das entrevistas e dos 

registros das histórias de vida não se deu somente com mulheres artesãs. O corpus dos 

relatos foi constituído, também, com mulheres que não integram a Asarisan e que pelas 

primeiras nos foram apresentadas, em função da estruturação da pesquisa. 

Esta pesquisa tem como objetivo fazer discussões a respeito das trajetórias de 

vida de tantas mulheres da região do Aritapera, as quais se pautam em dois importantes 

marcadores culturais que assinalam fortemente essas trajetórias: O artesanato de cuias 

bordadas e as histórias míticas do lugar. Ambos marcadores estão diretamente ligados 

ao modo de vida das mulheres de Aritapera. São eles que configuram e dão sentido ao 

lugar e ao seu modo de vida. É por meio desses elementos – artesanato e histórias 

míticas/encantadas – que podemos perceber a intensidade da vivência, da relação de 

afetividade, da interatividade e da subjetividade que cada mulher mantém com 

Aritapera. 

Faz-se importante e necessário teorizar, no âmbito acadêmico, as trajetórias de 

vida de pessoas que “naturalmente” são margeadas da sociedade, para alguns até sem 

importância. 
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Essas pessoas, das quais contamos suas histórias e observamos atentamente os 

seus modos de vida nos apresentam a magnitude do fenômeno do viver, do ser, do estar, 

do experenciar suas relações sociais com o seu lugar. Lugar este que é reflexo de suas 

emoções e anseios, das suas construções de valores, da realização de seus sonhos. 

A casa assoalhada, com estacas fincadas em chão batido, por vezes encoberta 

pelas águas do rio Amazonas; o banheiro ao fundo da área externa da casa, fogão a 

lenha na cozinha de fora, a horta suspensa no quintal, a ponte estendida sob o rio dão 

singularidade e sentido aos seus modos de vida e à suas histórias.  

Ao que se sabe, desde o século XVI, que parte da história, não dessas mulheres, 

mas do lugar em que vivem vem sendo notada, marcadas por consideráveis 

apontamentos de Alexandre Rodrigues Ferreira, importante expedidor na região 

amazônica, quando registrou sobre os padrões iconográficos em cuias pretas feitas por 

mulheres indígenas, nas regiões de rios de Santarém. É um registro secular, sem dúvidas 

de notória importância para a construção histórica desta pesquisa. 

Mais tarde, o Antropólogo Antônio Maria Santos, pesquisador do Museu 

Paraense Emílio Goeldi também se ocupa em registrar e contar sobre esse fazer 

artesanal das mulheres de Aritapera e sobre o modo de vida dos aritaperenses
1
. Foi na 

década de 1940, quando conviveu aproximadamente 60 dias, distribuídos em quatro 

viagens, em diferentes períodos, observando e documentando tudo o que conseguira 

abstrair do lugar. Em 2013, organizou, juntamente com Luciana Gonçalves de Carvalho, 

antropóloga, professora pesquisadora da Universidade Federal do Oeste Pará – Ufopa, o 

livro “Terra, água, mulheres & cuias”. “O artesanato de cuias em perspectiva – 

Santarém” é outra importante publicação que aborda não só sobre o fazer artesanal, mas 

também abrange a relação socioespacial das mulheres artesãs com o lugar. Estes 

registros nos fornecem referências importantes e contribuem decisivamente para 

fazermos comparações e discussões a respeito das comunidades ensejadas nesta 

pesquisa.  

É importante informar ao leitor sobre início da relação da autora desta 

dissertação com o lugar e com as colaboradoras da pesquisa que se estabeleceu por meio 

da execução do projeto Leitura e Salvaguarda de Patrimônios Culturais, como bolsista, 

no Programa de Extensão Patrimônio Cultural na Amazônia – PEPCA da Universidade 

Federal do Oeste do Pará – Ufopa, por meio do qual tivemos contato com a Associação 

                                                 
1
  Denominação da para os moradores da Região de Aritapera. 
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das Artesãs Ribeirinhas de Santarém – Asarisan e assim pudemos acessar outras 

mulheres das comunidades a serem apresentadas nessa pesquisa.  

O trabalho desenvolvido como extensionista foi o responsável por apresentar os 

primeiros caminhos da pesquisa científica acadêmica que começou com as mulheres de 

Aritapera.  

 

1.1 UM PANORAMA SOBRE AS SOCIEDADES AMAZÔNICAS  

 

Para situarmos o leitor no espaço e no lugar desta pesquisa, achamos importante 

dissertar brevemente sobre considerações a respeito das sociedades amazônicas. Este é 

um conceito em meio a outros que vêm sendo discutidos ao longo das últimas décadas, 

como uma tentativa de justificar qual melhor representa os grupos sociais que compõe o 

grupo humano da Amazônia, destacadamente, no Brasil. 

Dentre conceitos existentes e debatidos como (comunidades tradicionais, 

populações tradicionais, populações amazônicas, povos da floresta, sociedades caboclas, 

etc.), para esta pesquisa, preferimos utilizar o conceito “sociedades amazônicas” por 

considerá-lo que abrange melhor todos os grupos sociais (indígenas, ribeirinhos, 

extrativistas, seringueiros, quilombolas, entre outros) que integram a Amazônia. 

[...] sua funcionalidade deve ser entendida de acordo com os valores e 

normas estabelecidas por cada grupo, considerando os saberes coletivos e 

individuais, na construção das particularidades de interesse, sejam elas de 

fundamentos ideológicos, econômicos, culturais e de diferenças históricas e 

sociais, considerando o fato de que cada povo, cada sociedade se forma a 

partir de sua própria concepção, atribuindo valores ao lugar (DURAN, 2016, 

p.35 [grifo nosso]). 

 

 Chamamos de sociedades porque cada uma, apesar de serem consideradas todas 

da floresta, apresentam organizações sociais, culturais, econômicas diferenciadas. Cada 

uma tem suas especificidades e lutas distintas.  

Cada pesquisador ou estudioso opta por um conceito. Percebemos que estes 

conceitos não são uma receita pronta, cada um têm seus significados e podem ser 

alternados de acordo com suas fundamentações teóricas.  

Para esta pesquisa trataremos, especificamente, sobre os conceitos de ribeirinhos 

e varjeiros, os quais integram à denominação geral – sociedades amazônicas. 

Para falar da formação das sociedades amazônicas é inevitável não nos 

remetermos ao processo de colonização do Brasil. Para Galvão (1976) três correntes 

étnicas foram as responsáveis pela formação da nacionalidade brasileira (o ameríndio, o 

europeu e o africano), o que resultou nas variantes regionais da nossa cultura, ligadas às 
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áreas regionais, sendo que a Amazônia é tida como uma área geográfica, étnica e 

culturalmente distinta. 

Todos nós estamos familiarizados com tipos humanos associados a 

determinadas áreas, o gaúcho da campanha sulina, o vaqueiro encourado do 

agreste, o sertanejo do Centro, o caboclo do Norte. Tipo que exprimem eles 

mesmos as diferentes regiões de que são característicos (GALVÃO, 1976, p. 

9) [grifo nosso]. 

 

Ainda sobre essa configuração da sociedade brasileira, Wagley expõe: 

 

A cultura brasileira contemporânea é formada pela fusão de três tradições 

culturais. As tradições, a linguagem e as instituições leigas e religiosas 

trazidas da Europa para o Novo Mundo pelos portugueses são os padrões 

culturais que predominam em todo o país. Além disso, porém, a cultura 

nacional brasileira sofreu grande influência do negro africano e dos indígenas 

que habitavam a região antes da chegada dos portugueses (WAGLEY, 1977, 

p.49-50). 

 

Adotamos o processo de colonização como o ponto de partida para a 

configuração dessas sociedades amazônicas e, portanto, tomamos como princípio a 

discussão entorno do termo caboclo. Atentamos que será uma breve discussão, mas 

necessária para uma melhor compreensão dessa configuração social amazônida. 

No contexto local, onde esta pesquisa é realizada, etnografias como “A 

emergência étnica de povos indígenas no baixo rio Tapajós, Amazônia” do antropólogo 

Florêncio de Almeida Vaz Filho (2010) e “A construção histórica do termo caboclo 

sobre estruturas e representações sociais no meio rural amazônico” da antropóloga 

Deborah de Magalhães Lima (1999), fazem discussões a respeito do termo caboclo que 

apontam críticas entorno do termo como denominação atribuída aos nativos da região 

Amazônica. 

Deborah Lima faz a seguinte apresentação etimológica sobre termo caboclo: 

Existem pelo menos duas etimologias diferentes para a palavra caboclo. 

Costa Pereira (1975:12) cita Teodoro da Silva, que afirma que caboclo deriva 

do tupi caa-boc, que quer dizer “o que vem da floresta”. Parker (1985a: xix) 

sugere outra etimologia, encontrada no Dicionário de Aurélio B. Ferreira 

(Ferreira, 1971). Ferreira sugere que o nome vem da palavra tupi kari‟boka, 

que significa “filho do homem branco”. Ambas as etimologias são 

especulativas, mas na minha opinião a primeira tem mais probabilidade de 

estar correta. Isso porque, na Amazônia, caboclo foi inicialmente usado como 

sinônimo de tapuio, termo genérico de desprezo que os povos indígenas 

usavam quando se referiam a indivíduos de outros grupos. Em tupi, de acordo 

com Veríssimo (1970 [1878]:14), a palavra tapuio significa o hostil, o 

inimigo, o escravo. Após a colonização, o termo foi usado para designar o 

ameríndio assentado e trazia as mesmas conotações de desprezo que tinha 

quando usado entre os índios. Como tapuio, caboclo é também um termo de 

desprezo em relação ao outro, e um tal significado de alteridade é encontrado 

na primeira etimologia. Isso é expressão pela alusão a uma espécie de 

expatriação: um outro cuja origem é selvagem (“o que vem da floresta”). A 

referência a casamento misto, por outro lado, parece-me menos provável 

porque só subseqüentemente caboclo adquiriu o significado de um 

cruzamento entre branco e ameríndio, e isso foi por extensão. Veríssimo e 
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outros autores criticaram essa evolução semântica, mantendo que o uso 

popular da palavra tapuio ou caboclo para designar a mistura de ameríndio e 

branco foi “errônea” (Veríssimo, 1970 [1878]: 13; Costa Pereira, 1975: 12) 

(LIMA, 1999, p. 9-10).  

 

A mesma autora aponta o termo caboclo enquanto categoria de classificação 

social, sinalizando para o seu uso coloquial que se fixou na sociedade e em 

determinados lugares da região amazônica é denominado de “caboco”, a outra vertente, 

onde se pauta a sua crítica é na significação dado ao seu conceito na academia.  

A antropóloga Deborah Lima se refere criticamente ao termo caboclo enquanto 

um tipo humano característico da região amazônica que representam as populações 

rurais que são sempre marginalizadas, recebendo apenas qualidades ruins como o fato 

de o “índio” não ser civilizado, ser analfabeto e rústico, que por vezes não são vistos 

como civilizações com suas estruturas sociais, culturais e econômicas definidas. 

O conceito regional do caboclo é mais que uma referência a essa população 

rural ou ao seu estilo de vida. Inclui um estereótipo que sugere que esse 

habitante da Amazônia é preguiçoso, indolente, passivo, criativo e 

desconfiado. E os mesmos traços culturais que distinguem os caboclos (a 

casa de paxiúba, a agricultura de rodízio, os métodos indígenas de pesca e 

caça, entre outros) são tomados como evidência de inferioridade, pois são 

vistos como “primitivos”. Além disso, as qualificações negativas também se 

relacionam ao fato de que caboclos são considerados pobres (LIMA, 2009, 

p.13). 

 

A crítica fundamenta-se principalmente no processo de colonização do Brasil, 

momento em que aconteceu a miscigenação – “cruzamento” do índio com o branco e do 

branco com o negro, o que originou o caboclo, proveniente, então, de uma raça mista. 

 

Os estudos elaborados sobre essas sociedades até os anos 1980, em geral sob 

uma abordagem fortemente evolucionista, enfatizavam a dominação 

econômica e cultural europeia e a miscigenação indígena, o que teria 

resultado na formação de uma sociedade e uma cultura “caboclas”, que dos 

povos indígenas não preservariam mais do que algumas “contribuições”. Essa 

apreensão impregnada de ideologia contribuiu, por sua vez, para a negação 

da identidade indígena na região considerada, pois os povos indígenas eram, 

e ainda são vistos, em geral, como inevitavelmente ligados ao atraso e a um 

comportamento “selvagem” (VAZ FILHO, 2010, p. 445). 

 

O termo “selvagem” atribuído às sociedades originárias foi mais uma forma de 

recusar suas estruturas sociais e culturais pautadas na negação do ser civilizado do 

ponto de vista do colonizador. A carga pejorativa está no fato de o “índio” ter sido 

escravizado e forçado a estabelecer casamento com os colonizadores para que, dessa 

forma, pudesse se tornar civilizado, obrigado a viver a cultura do “branco”; e por todas 

as mazelas sofridas pela hierarquia e discriminação provenientes da colonização. Esse 
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violento processo foi uma explícita tentativa de aniquilação da identidade e cultura 

indígena.  

Entre a população regional, diz-se que os caboclos já não são mais índios 

porque perderam a cultura dos seus antepassados indígenas e porque estão 

mestiçados, biologicamente, com brancos e negros principalmente. Algumas 

versões dessa ideia penetraram em certos setores da academia, e são usadas 

para negar ou questionar a indianidade dos povos indígenas emergentes na 

região (VAZ FILHO, 2010, p.17-18). 

 

Sabemos que o termo “índio” também foi atribuição dado pelos colonizadores, 

mas que, através de luta política por direitos, principalmente territorial, foi incorporado 

como autodenominação. 

A chegada dos europeus, quando os nativos foram classificados como índios, 

aqueles que viviam próximos à calha principal do rio Amazonas e que 

sobreviveram ao extermínio das primeiras décadas passaram por um processo 

de dupla face, que envolveu a desindianização e a caboclização. Uso 

“desindianização” no sentido de perda das referências étnicas e culturais 

indígenas específicas, enquanto caboclização, termo mais conhecido, envolve 

perdas culturais e a aquisição de uma cosmovisão e um modo de vida 

genéricos: nem indígenas (enquanto ligados a povos específicos) e nem 

europeus, mas com elementos dessas duas tradições culturais. (VAZ FILHO, 

2010, p. 20). 

 

 Apesar de, recentemente, por motivos de luta política, o termo indígena também 

passa por modificações, contudo, ressaltamos que nenhum deles, “índio” ou “indígena” 

existiam antes da “invasão dos brancos” ao território brasileiro. Os povos que 

habitavam a Amazônia no território brasileiro se identificavam pelo nome de suas 

etnias, como, por exemplo, os Munduruku (Wuy jugu), Borary e Tapajó, da região do 

Baixo Amazonas, sendo assim, não existia outro tipo de identificação, senão o da sua 

própria etnia; é esta uma reivindicação recente dos povos indígenas, que voltem a 

considerar suas autodenominações como características próprias de formação social, 

cultural e étnica. 

Os ribeirinhos/varjeiros, como formação proveniente deste processo são vistos 

em um contexto de subalternização, evidenciada nos estudos de Eduardo Galvão 

“Santos e Visagens” (1976) e de Charles Wagley “Uma comunidade Amazônica” 

realizados em uma cidade fictícia chamada Itá, os moradores desse lugar se 

autodenominam “gente de primeira” (WAGLEY, 1997) e os ribeirinhos/varjeiros, por 

estes, são designados de caboclos. 

Os caboclos da beira são ridicularizados, deles se diz que de tão habituados 

ao chão mole e alagado da várzea, sofrem horrivelmente quando pisam a 

terra firme de Itá. Fala-se também de suas maneiras desajeitadas e são a 

figura central de muitas anedotas (GALVÃO, 1976, p. 20).  
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Intensifica-se ainda esse uso malsucedido do termo caboclo quando Galvão 

(1976) afirma que os moradores da cidade de Belém referem-se aos moradores de Itá 

enquanto, também, caboclos, em igualdade aos os “suburbanos” – ribeirinhos/varjeiros 

desta cidade. Fica evidente, contudo, que há uma classificação social e que o termo 

caboclo é afirmado como pejorativo, assim como fora atribuído pelos colonizadores. É 

de pouca estima, portanto, que esses referenciados teóricos, pesquisadores sobre os 

modos de vida da Amazônia, mesmo tendo notado e registrado sobre a subalternização 

do termo caboclo, tenham utilizado-o para se referirem a esse grupo social como uma 

forma de autoidentificá-los.  

Sobre esta superioridade com relação aos da cidade e do interior denominados 

de caboclo, Lima (1999) enseja:  

Para a população urbana das cidades maiores da Amazônia, Belém e Manaus, 

a população do interior - incluindo a população urbana das cidades menores 

como Tefé - pode ser considerada cabocla. Assim, nessas cidades maiores, 

numa conversa, poder-se-ia discutir sobre “o caboclo de Tefé”. Entre a 

população urbana de Tefé, como nas cidades amazônicas menores, são 

principalmente os membros da classe superior que se referem freqüentemente 

aos habitantes rurais como caboclos. A classe superior urbana pode às vezes 

se referir também à camada pobre das cidades como caboclos (LIMA, 1999, 

p.10). 

 

Mediante ao exposto, Lima (1999) chama a atenção para estudos mais 

aprofundados sobre o termo e o conceito de caboclo. Diz ela que o conceito pode ser 

tratado com neutralidade, pois não é suficiente para designar identidade ao “caboclo”.   

Contudo, demostramos outra visão do termo caboclo, a qual notamos ser a mais 

difundida ultimamente. Percebemos, todavia, a exaltação vinda desse termo quando 

artistas (músicos, cantores, poetas e poetizas, atrizes e atores) se utilizam da expressão, 

como observamos no trecho da letra da música de Cristina Caetano, cantora e 

compositora da cidade de Santarém-PA: 

Sou cabocla, isso eu não nego pra ninguém 

Meu traço, sou do Norte 

Eu sou de Santarém. 

Sou cabocla, parida no Tapajós 

Danço Lundun, o Ciriá, 

Mas o meu Carimbó, esse é paid‟égua maninha. 

 

Em conversa informal com a cantora, ela nos disse ter orgulho de ser cabocla, 

sendo ela filha de pescador, cantar e dizer que é cabocla, dizer de onde é, como é sua 

cultura é afirmar a sua identidade.  

Os atores e atrizes da Amazônia também transmitem esse sentimento de 

afirmação identitária do ser caboclo quando retratam a realidade de ribeirinhos em suas 

peças teatrais, como, por exemplo, o espetáculo “Saga beradera”, da Beradera 
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Companhia de Teatro, da cidade Porto Velho-RO, que mostra o amor que um senhor 

“Arigó” tem pelo lugar onde vive “Distrito de Nazaré”. Mesmo depois de uma grande 

enchente, e diante de doenças e da precariedade, Arigó preferiu permanecer em sua 

humilde casa, em seu sossego. 

Outro exemplo é o espetáculo “Contos, cantos e encantos tapajônicos” do grupo 

de teatro Olho D‟água”, da cidade Santarém-PA, que retrata o imaginário amazônico e a 

sabedoria popular, por meio da oralidade. Essa trama relata histórias de cobra grande e 

de visagem acontecidas em cidades vizinhas a Santarém, e quem contou, diz que é 

verdade mesmo! 

Salientamos essa breve discussão por tratarmos sobre os conceitos de ribeirinho 

e varjeiro, mas não é nossa intenção categorizar o termo; concordamos com a 

antropóloga Deborah de Magalhães Lima, quando diz que o termo ainda é merecedor de 

aperfeiçoamento conceitual. 

 

1.1.1 Vida ribeirinha/varjeira 

 

Tomando os ribeirinhos/varjeiros como uma das muitas sociedades amazônicas, 

para conceituar este termo e dissertar sobre os seus modos de vida, partimos do 

princípio do conceito de comunidade, que é um lugar onde as pessoas organizam suas 

vidas em uma interação socioambiental, pois suas organizações estão diretamente 

imbricadas à natureza, pois nela vivem e dela sobrevivem. É nesse espaço natural onde 

os ribeirinhos se reúnem e dão sentido as suas vidas. 

Podemos considerar o rio como o recurso mais precioso para os ribeirinhos, não 

só de Aritapera, mas de toda a Amazônia. 

Os cursos d‟água são elementos estruturantes da organização da vida social, 

como, em regra, ocorre em toda a Amazônia ribeirinha. Num dos pioneiros estudos de 

comunidades amazônicas, Galvão observa que: 

A maior parte da população amazônica está distribuída ao longo dos rios e 

seus tributários, onde se constituem pequenas comunidades rurais. Essas 

comunidades se constituem em pequenos povoados chamados sítios
2
” 

(GALVÃO, 1976, p. 14). 

 

 A noção de comunidade foi muito importante na história dos estudos culturais 

desenvolvidos na Amazônia e em outras regiões do Brasil, principalmente em contextos 

                                                 
2
Ainda hoje se utiliza a expressão “sítio” para diferenciar da cidade ou do núcleo mais urbanizado, sendo 

que, “sítio”, é lugar das relações familiares, lugar geralmente destinado às plantações e criações, e a 

cidade é o lugar da impessoalidade. 
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de urbanização e modernização que se aprofundaram no país a partir da década de 1950. 

Os estudos de comunidade, como ficaram conhecidos na Antropologia, buscavam, entre 

outros aspectos, compreender a organização e o funcionamento de pequenas sociedades 

fundadas em uma unidade territorial e no compartilhamento de uma vida comum, 

altamente marcada pela coletividade. O antropólogo Charles Wagley, orientador de 

Eduardo Galvão, que também estudou em Itá, no Pará, caracterizou comunidades como 

lugares onde: 

Existem relações humanas de indivíduo para indivíduo, e nelas, todos os dias, 

as pessoas estão sujeitas aos preceitos de sua cultura. É nas suas comunidades 

que os habitantes de uma região ganham a vida, educam os filhos, levam uma 

vida familiar, agrupam-se em associações, adoram seus deuses, têm suas 

superstições e seus tabus e são movidos pelos valores e incentivos de suas 

determinadas culturas. Na comunidade a economia, a religião, a política e 

outros aspectos de uma cultura parecem interligados e formam parte de um 

sistema geral de cultura, tal como o são na realidade. Todas as comunidades 

de uma área compartilham a herança cultural da região e cada uma delas é 

uma manifestação local das possíveis interpretações de padrões e instituições 

regionais (WAGLEY, 1977, p. 40). 

 

Florêncio Vaz de Almeida Filho considera comunidade da seguinte forma: 

O termo se impôs sobre as formas de organização baseadas nos núcleos 

familiares, e implica em certo grau de institucionalização. Muitas 

comunidades têm estatutos aprovados em assembleias gerais, ou elegem um 

presidente com tempo de mandato definido, que coordena as atividades 

coletivas e representa o grupo externamente (VAZ FILHO, 2010, p. 279). 

 

Notemos, então, que é nesse tipo de organização denominada de comunidade 

que as pessoas dão sentido ao seu modo de vida de forma coletiva e nelas são 

presentificadas todas as suas manifestações culturais. 

Sobre as relações socioculturais das sociedades amazônicas, é intrínseca a 

utilização dos recursos naturais. Essa relação com o meio ambiente é geracional e 

transmitido através da oralidade. É por meio dele que constroem o seu modo de vida. 

Assim como os demais grupos sociais, com os ribeirinhos, essa relação não é diferente. 

[...] grupos humanos culturalmente diferenciados que historicamente 

reproduzem seu modo de vida, de forma mais ou menos isolada, com base 

em modos de cooperação social e formas específicas de relações com a 

natureza, caracterizados tradicionalmente pelo manejo sustentado do meio 

ambiente. Essa noção se refere tanto a povos indígenas quanto a segmentos 

da população nacional que desenvolveram modos particulares de existência, 

adaptados a nichos ecológicos específicos (DIEGUES; ARRUDA, 2001, 

p.22). 

 

Configura-se, assim, uma forma de dependência com o meio ambiente, que está 

ligada diretamente no cuidado com o mesmo, pois é nele onde constroem suas 

moradias, estabelecem relações econômicas, dão forma aos seus mitos e afirmam os 

seus símbolos. 
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Essa relação íntima com o meio ambiente também é pautada pelas relações de 

parentesco e de vizinhança, o que também podemos chamar de sistema de ajuda. 

A coisa dada produz sua recompensa nesta vida e na outra. Aqui, ela 

engendra automaticamente para o doador uma coisa idêntica a si mesma: ela 

não é perdida, ela se reproduz; no outro mundo, é a mesma coisa aumentada 

que reaparece (MAUSS, 2003, p. 180-181). 

 

Esse sistema de ajuda, o ato da doação, da partilha ou da troca entre vizinhos e 

parentes
3
 ainda é comum entre as sociedades amazônicas e se reflete principalmente 

com relação à alimentação. Quando uma família pesca ou caça em grande quantidade, 

ela distribui para outras famílias da comunidade, geralmente para as quais têm mais 

proximidade. Essa prática dá uma noção de que a ação do capitalismo ainda não invadiu 

totalmente essas populações, o que é refletido na ação de solidariedade entre as pessoas 

que delas pertencem.  

 

1.1.2 Ribeirinhos 

 

Observa-se, na vasta literatura, que o termo ribeirinho recebe bem mais atenção 

dos estudiosos quando comparado ao termo varjeiro/varzeiro
4
 que, geralmente estão 

imbricados, mas, possuem distinções. Vale ressaltar, como referenciamos no subitem 

1.1, que os ribeirinhos e varjeiros estão dentro do que consideramos como contexto 

maior de categorização – sociedades amazônicas. 

Denomina-se de ribeirinhos um grupo social que vive às margens dos rios, dele 

depende, e nesse espaço estabelece relações de sociabilidade. É, portanto, a água o 

elemento natural de maior simbologia da cultura e do modo de vida do ribeirinho, como 

afirma Loureiro (1992, p.16): “À vida na beira (do rio) corresponde uma profunda 

articulação com a natureza, sendo a água o elemento definidor da cultura dessas 

populações ribeirinhas”.  

O termo ribeirinho, contudo, busca identificar um perfil sociocultural de 

grupos caboclos que se estabeleceram às margens dos rios, num espaço 

dinâmico que articula as relações de sociabilidade e culturais dentro das 

particularidades desse espaço, onde a marca dessa configuração pode ser 

vista nos comportamentos, na maneira de viver, em sua alimentação, nas 

crenças, em sua religiosidade etc., específicos daquele espaço (FURTADO; 

NETO, 2015, p. 160). 

 

Lourdes Gonçalves Furtado e Maria Cristina Maneschy, docentes do programa 

de Pós-graduação em Sociologia e Antropologia da Universidade Federal do Pará 

                                                 
 
4
 Expressão utilizada pelos moradores de várzea. 
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introduziram o conceito de ribeirinidade, referindo-se ao modo de vida dos ribeirinhos, 

para o qual, Lourdes faz a seguinte definição: 

Aqueles cuja vida material e social está relacionada ao mundo das águas, ao 

universo haliêutico
5
, isto é, ao mundo das várias pescas, coletas, 

mariscagem”, destacando ainda as “analogias que podem ser construídas em 

regiões cujas relações entre homem e meio ambiente sejam influenciadas 

pelos elementos que guardam tais particularidades (NETO; FURTADO, 

2015, p. 159). 

 

Este é um conceito novo, apresentado em 2002, mas, como percebemos, é mais 

uma forma de denominar e descrever o modo de vida dos ribeirinhos da região 

amazônica. O ribeirinho, além de ser identificado no grupo, também pode ser 

identificado individualmente – pessoa ribeirinha que fixa moradia ao longo dos rios 

amazônicos.  

Voltemos à questão do conceito caboclo, uma vez que é mais comum que os  

ribeirinhos/varjeiros recebam esta denominação, por terem assimilado, o que explica, 

mas não justifica tal denominação. 

Os ribeirinhos comumente designados “caboclos” costumam apresentar-se 

como mais introspectivos, desconfiados e silenciosos diante de estranhos ao 

seu grupo local. Mas, dificilmente, manifestam verbalmente essa 

desconfiança ou discordância. Em um trabalho anterior sobre as comunidades 

dos rios Tapajós e Arapiuns, já afirmei que as pessoas ali são hospitaleiras, 

dóceis, falam pouco e raramente se exasperam. Em vez de enfrentamentos e 

conflitos, preferem o silêncio e a amizade (VAZ FILHO, 2010, p. 381). 

 

Para Vaz Filho (2010) esse comportamento introspectivo trata-se mais de uma 

autodefesa à elite urbana e não dos moradores dos vilarejos interioranos, de fato os mais 

visados pelo estereótipo negativo de caboclo. Além disso, os ribeirinhos têm o seu 

modo de vida assimilado ao dos indígenas, os quais também são denominados, 

pejorativamente, de caboclos.  

Decerto, o modo de vida da sociedade ribeirinha apresenta estreitas semelhanças com as 

práticas indígenas, como enseja Loureiro, 

o uso e a confecção de redes, canoas, materiais de caça e coleta ainda hoje 

podem ser encontrados e são heranças deixadas pelas culturas indígenas para 

as populações ribeirinhas. As técnicas agrícolas de derrubada e queimada da 

floresta e as principais culturas de alimentos, como mandioca, feijão, milho 

etc., também são de origem indígena, da mesma forma que a maioria dos 

nomes da flora, da fauna e da maior parte das localidades deriva dos grupos 

indígenas que habitavam o local no passado (LOUREIRO, 1992, p. 26). 

 

Mas, isso não quer dizer que ambos sejam caboclos ou que o indígena pode ser 

considerado ribeirinho. Como já foi dito, cada sociedade tem suas peculiaridades e 

identidade definidas. 

                                                 
5
 Que concerne à arte da pesca 
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“Do rio o homem extrai seu alimento básico, faz dele sua estrada e seu caminho. 

O rio é sua fonte de abastecimento d‟água e de suas culturas agrícolas. Seu mundo de 

lendas, alegrias e medos” (LOUREIRO, 1992, p. 26). Para Raimunda, o rio tem a 

seguinte importância: 

Ele tem uma importância muito grande aqui pra nós, porque, a gente usa o 

meio de transporte aí direto, enchente e verão. Porque no verão, quem tem 

bicicleta, cavalo anda de terra aqui. Mas, de rabeta, a gente anda enchente e 

verão, pode estar terra, mas o rio tá aí, você pega o seu rabeta e vai embora. 

De bicicleta você não vai andar no rio, de cavalo você não vai andar no rio, 

então o rio, ele é muito importante. Até mesmo, aqui do rio, a gente tira peixe 

pra se alimentar, tira água, atravessa pro outro lado do rio. Nem imagino a 

gente sem esse rio aqui (Raimunda Pereira, Enseada, outubro de 2015). 

 

Essa forma de dependência com o meio ambiente também se atrela à questão de 

pertencimento que é atribuído a esse lugar-ribeirinho, pois, nele, há uma geração 

sucessiva de várias famílias, onde existem histórias carregadas de emoções que contam 

suas próprias vidas.   

 

1.1.3 Varjeiros 

 

Todas as pessoas varjeiras são ribeirinhas, mas, nem todas as pessoas ribeirinhas 

são varjeiras. A predileção pelo termo varjeiro se dá pelo fato de que foi a primeira 

expressão registrada entre as colaboradoras desta pesquisa, a qual é sinônimo de 

varzeiro – indivíduo que mora na várzea, próprio da várzea. Portanto, existe uma 

diferença conceitual importante entre as duas denominações. 

Toda várzea é igual? Pelas suas características físicas sim, mas se diferem a 

partir do momento em que nesse lugar se observa as experiências dos indivíduos que 

dão sentido àquele lugar. A várzea do Aritapera ganha significado quando a ela é 

referenciada o trabalho artesanal feito por mulheres que decidiram ser independentes 

por meio do seu próprio esforço físico e artístico ao produzirem todo o processo do 

artesanato das cuias bordadas. “A cultura é desenvolvida unicamente pelos seres 

humanos. Ela influencia intensamente o comportamento e os valores humanos” (TUAN, 

2012, p.13). 

Antônio Maria, pesquisador que colaborou com estudos sobre o lugar, define o 

que é várzea: 

Com efeito, as várzeas estendem-se de forma descontínua ao longo da calha 

do Amazonas e seus afluentes, estando até mesmo em áreas do litoral 

amazônico. Constituem um habitat onde desde épocas recuadas vem-se 

processando forma de adaptações tribais e regionais. Seus solos recebem o 

limo fertilizante deixado pelas águas das cheias, propiciando a agricultura de 
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subsistência, a criação extensiva de gado nos campos-de-várzea e, mais 

recentemente, a partir da década de 30, o cultivo comercial da juta 

(SANTOS, 1982, p.5). 

 

Com base na pesquisa de campo, no conhecimento teórico e empírico do modo 

de vida ribeirinho, a diferença entre os dois termos está na relação socioespacial em que 

o ribeirinho/varjeiro se encontra. Ele vive a dinâmica sazonal dos rios, distribuídos em 

períodos de cheia e vazantes, quando esta última acontece, configura-se em um espaço 

denominado de terra firme. Portanto, consideramos que o ribeirinho/varjeiro, em um 

mesmo espaço, vive em dois mundos completamente diferentes. 

Podemos elencar a cheia como o primeiro mundo, período em que basicamente 

toda a terra firme fica submersa, a água fica bem próxima ao assoalho das casas para as 

quais a visita é feita através das pequenas embarcações (bajaras, botes, canoas). 

O segundo mundo é a vazante, quando a água do rio se despede, deixando, 

durante algum tempo, o solo úmido, preparado para receber plantações. Quando a água 

vai embora, todos os animais voltam. As aves, gados e cachorros dividem o espaço do 

quintal. As atividades, com exceção da pesca, são mais intensas que no período da 

cheia. Com efeito, são dois modos de vida em um mesmo espaço, com dinâmicas 

diferentes, mas, de igual valor simbólico e cultural para os ribeirinhos/varjeiros, 

especificamente para as ribeirinhas/varjeiras colaboradoras desta pesquisa. 
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CAPÍTULO II 

OS CAMINHOS DA GEOGRAFIA: UMA ABORDAGEM TEÓRICA E 

METODOLÓGICA 

 

As coisas físicas podem ser descritas nos termos de suas 

propriedades objetivas, mas o homem só pode ser descrito e definido nos 

termos da sua consciência [...] é apenas nas nossas relações imediatas com os 

seres humanos que obtemos uma compreensão do caráter do homem 

(CASSIRER, 1994, p.16). 
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CAPÍTULO II: OS CAMINHOS DA GEOGRAFIA: UMA ABORDAGEM 

TEÓRICA E METODOLÓGICA 

 

Neste capítulo apresentaremos os conceitos utilizados para a construção teórica 

da pesquisa. Como categoria de análise da ciência geográfica adotamos o lugar que será 

embasado no método fenomenológico com o suporte teórico apresentado por Cassirer 

com a sua trilogia “A filosofia das formas simbólicas”. Apresentaremos, ainda, a 

discussão sobre Cultura, Espaço e Lugar, Memória e identidade. Esta pesquisa se baseia 

na vertente da Geografia Humanística Cultural, por compreendermos que a ela mais se 

aproxima o método fenomenológico e permite ao pesquisador vivenciar e experenciar as 

diferentes subjetividades, neste caso, as subjetividades das mulheres de Aritapera, em 

suas histórias de vida, nesta perspectiva, Claval define o que é cultura,  

a cultura é a soma dos comportamentos dos saberes, das técnicas, dos 

conhecimentos e dos valores acumulados pelo indivíduo durante suas vidas e, 

outra escala, pelo conjunto dos grupos de que fazem parte. A cultura é 

herança transmitida de uma geração a outra. Ela tem raízes num passado 

longínquo, que mergulha no território onde seus mortos são enterrados e onde 

seus deuses se manifestaram. Não e, portanto um conjunto fechado e 

imutável de técnicas de comportamentos (CLAVAL, 2001, p. 63). 

 

Percebemos que a cultura geracional, ao analisarmos as histórias de vida das 

mulheres de Aritapera, está estritamente relacionada não só ao seu modo de vida 

ribeirinho/varjeiro, mas, especialmente, ao fazer artesanal. 

Sem dúvidas esse é o melhor caminho para desenvolver esta pesquisa, uma vez 

que trabalhamos com pessoas e tentamos compreender seus modos de vida, seus 

lugares, suas subjetividades e suas emoções.  

 

2.1 MÉTODO FENOMENOLÓGICO 

 

Para o início da pesquisa é necessário que se tenha estabelecido claramente qual 

o método que conduzirá os caminhos da pesquisa. Desde o início da elaboração desta 

dissertação, já tínhamos ciência de que o método a ser aplicado seria o fenomenológico, 

pois consideramos esta vertente filosófica a que melhor nos possibilita compreender a 

essência, a particularidade e a subjetividade de um indivíduo.  Fenomenologia eleita 

para esta pesquisa foi a de Ernest Cassirer, a qual nos permite identificar e pensar sobre 

as formas simbólicas dos fenômenos – todos os fenômenos – ou a “filosofia das formas 
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simbólicas”, como denomina o autor. Referimo-nos, principalmente, aos 

acontecimentos da vida humana. Esta filosofia e esta fenomenologia de Cassirer nos dá 

aporte para pensarmos como se estrutura a cultura de Aritapera e na própria definição de 

homem, ou seja, na definição de como as vidas das artesãs estão configuradas em volta 

do artesanato de cuias e do lugar onde vivem. Cassirer fundamenta que o real valor da 

vida humana está na busca de si mesmo. 

Nesta perspectiva de compreender a essência humana, nos remetemos à crítica 

que Cassirer faz ao pensamento racional e preciso da teoria cartesiana. 

O pensamento racional, o pensamento lógico e metafísico só são capazes de 

compreender os objetos que estão livres de contradição e que tenham uma 

natureza e uma verdade coerentes. Contudo, é precisamente esta 

homogeneidade que nunca encontramos no homem. Não se permite ao 

filósofo conceber um homem artificial; ele deve descrever o verdadeiro. 

Todas as chamadas descrições do homem não são mais que experiência do 

homem, e por elas confirmadas (CASSIRER, 1994, p.25). 

 

O método é o intermediador entre o pesquisador e os colaboradores da pesquisa. 

A fenomenologia permite ao pesquisador imbuir-se em todos os acontecimentos por 

menores que possam parecer. Esta corrente filosófica – a fenomenologia – abre 

caminhos para que tenhamos uma percepção aguçada para olhar, ouvir, tocar, perceber, 

avaliar, reavaliar e intuir sobre todos os fenômenos que permeiam a pesquisa. Para esta 

pesquisa, nos aportamos na filosofia de Ernest Cassirer por seus estudos se debruçarem 

incansavelmente sobre a natureza do homem e a fenomenologia do conhecimento. 

Portanto, Cassirer ensaia sobre essa forma de ser e de se questionar enquanto ser 

humano e às ações que atribuímos a nós mesmos enquanto tal. 

 
Tudo aquilo que costumamos atribuir ao corpo, como suas qualidades 

sensoriais, odores, sabores e cores, são, em relação ao objeto ao qual 

pensamos que estão associadas, nada mais do que palavras com as quais 

designamos não a natureza do objeto em si, mas apenas sua atuação sobre 

nós, sobre o nosso organismo sensível (CASSIRER, 1994, p.38). 

 

O método fenomenológico valoriza a percepção do indivíduo por meio de suas 

experiências vividas, ou seja, a relação do homem com o meio em que está inserido. Por 

meio dele é permitida uma descrição filosófica dos fenômenos manifestados na 

experiência aos sentidos humanos. A fenomenologia ajuda a compreender a essência do 

ser humano e faz com que ele próprio se veja como um ser questionador. 

Apoiamo-nos também em Dardel (2011) considerando que ele se preocupa com 

uma geografia fenomenológica voltada para os problemas da existência. A existência 

aqui diz respeito a um grupo de mulheres ribeirinhas-artesãs, mas não só delas; 

pretendemos, por meio delas, apresentar e representar todos os demais moradores, 
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ribeirinhas e ribeirinhos de Aritapera por compreendermos que esses sujeitos são 

partícipes do pensamento científico e merecem ter suas histórias retratadas na academia, 

em especial nas ciências geográficas, a qual abraça todos os espaços da sociedade. 

Sendo assim, temos a compreensão do que Bachelard (1996) trata sobre a 

formação do espírito científico, quando em sua obra “A formação do espírito científico” 

faz uma abordagem sobre o conhecimento científico e ressalta o cuidado que se deve ter 

com o mesmo, o cuidado que temos que ter com a formação desse conhecimento. 

Bachelard fala da proibição advinda do espírito científico. Este autor ressalta que 

conhecimento não pode ser baseado em opiniões, elas têm de ser superadas e que 

devemos também superar os obstáculos epistemológicos que são criados pela mente 

humana e que interferem na criação do espírito científico.  

A geografia fenomenológica nos dá a oportunidade de pensar a ciência não de 

maneira clássica, mas de uma maneira filosófica, que é essencial para a compreensão da 

própria existência humana orgânica com a terra. 

Ao geógrafo é permitida a licença de análise e descrição sensível, de dar 

emoção, textura, densidade ao evento pesquisado. Podemos sim dizer, por que não, de 

uma descrição poetizada. 

A geografia envolve e penetra os sentidos de doçura e de luz. Uma geografia 

de sonhos. Geografia de glória em que os símbolos operam uma 

transmutação das substâncias (DARDEL, 2011, p.5). 

 

 Acreditamos que de nada retira a cientificidade e o rigor da pesquisa 

 

2.2 ESPAÇO E LUGAR 

 

 Conceituaremos as categorias Espaço e Lugar nos respaldando nas obras de Yu-

fu Tuan “Espaço e Lugar” (2013), Bollnow “O homem e o espaço” (2008) e Dardel “A 

Terra e o homem” (2013).  

 Não temos como falar da categoria geográfica “lugar” sem antes passarmos pela 

categoria “espaço” – categoria de análise principal das ciências geográficas. Achamos, 

portanto, pertinente, discorremos sobre o “espaço geográfico” uma vez que é a 

“categoria mãe” da ciência geográfica e é a partir dela que as demais ganham 

autonomia, pois, “espaço é inicialmente o domínio apropriado para um alargamento ou 

uma expansão. Seu oposto é o lugar, que só surge depois de existir tal espaço” 

(BOLLNOW, 2008, p.39).  

O que começa como espaço indiferenciado transforma-se em lugar à medida 

em que o conhecemos melhor e o dotamos de valor [...] se pensarmos no 
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espaço como algo que permite o movimento, então, lugar é pausa; cada pausa 

no movimento torna possível que a localização se transforme em lugar 

(TUAN, 2012, p.14). 

 

Para Dardel é importante que o homem seja a motivação da ciência e que tudo 

que seja próprio do ser humano seja próspero “não há nada mais humanista do que 

pensar nas relações essenciais que nos ligam a tudo que nos cerca” (DARDEL, 2011, p. 

XIV). 

Nesse espaço cabe à humanidade, por meio do conhecimento geográfico, o 

esforço de compreender a sua relação com a Terra, de buscar decifrar o significado das 

simbologias que Ela transmite. Dardel afirma que é uma relação concreta que liga o 

homem a Terra e a isso dá o nome de geograficidade “geographisitè”. É este fenômeno 

que conduz o homem a construir o seu destino e entender a sua própria existência no 

espaço geográfico. 

A Terra, como base, é o advento do sujeito, fundamento de toda consciência 

a despertar a si mesma; anterior a toda a objetivação, ela se mescla a toda 

tomada de consciência, ela é para o homem aquilo que ele surge no ser, 

aquilo sobre o qual ele erige todas as suas obras, o solo de seu habitat, os 

materiais de sua casa, o objeto de seu pensar, aquilo a que ele adapta sua 

preocupação de construir e de erigir (DARDEL, 2011, p.41). 

 

Como já mencionamos, nos valeremos também da teoria de Otto Friedrich 

Bollnow para tratarmos sobre o espaço. Este autor nos apresenta dois importantes 

conceitos para compreendermos a constituição espacial da existência humana: o espaço 

vivido e o espaço vivenciado, sendo ambos tidos como espaços concretos. Além de 

especificar diversos espaços, como o diurno, noturno, mítico, do abrigo, do convívio 

humano etc. Para esta pesquisa, que se ampara no método fenomenológico, este 

seguimento adotado por Bollnow é fundamental para analisar o lugar e as trajetórias de 

vida das mulheres de Aritapera. 

Bollnow conceitua espaço vivenciado e espaço vivido da seguinte maneira: 

Pode facilmente ser tomado num sentido subjetivo, como a maneira como um 

espaço é experimentado por um homem, espaço que, como tal, já está aí 

independentemente da maneira como se torna vivenciado, quando o 

complemento “vivenciado” se refere somente à coloração subjetiva que se 

sobrepõe ao espaço. Logo, a denominação “espaço vivenciado” pode ser 

facilmente entendida como “experiência do espaço” no sentido de uma 

simples circunstância psíquica. Em contraposição, a expressão do espaço 

vivido tem preferência quando expressa que não se trata de nada psíquico, 

mas do próprio espaço, uma vez que o homem nele vive e com ele vive. 

Trata-se do espaço como meio da vida humana (BOLLNOW, 2008, p.16). 

 

Bollnow buscou estudar a relação do indivíduo com o espaço, no qual o “espaço 

vivenciado” é diferente do espaço vivido. O espaço vivenciado deve ser entendido como 

um espaço no sentido subjetivo e deve ser entendido como a “experiência do espaço” 
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que interferirá em seus modos de vida e na compreensão de si e do mundo, o qual 

aborda o espaço como elemento de referência para a existência humana; e caracteriza o 

espaço vivido como o espaço concreto real, no qual acontece a vida. Para este autor: O 

espaço não somente é diverso para os diversos homens, mas varia para o próprio 

individuo de acordo com sua constituição e humor circunstancias. Cada modificação 

“no” homem condiciona uma mudança no seu espaço vivido como é enfatizado por 

Graf Durckheim (BOLLNOW, 2008). 

Nessa linha de pensamento, podemos considerar Aritapera como o espaço vivido 

das mulheres artesãs, uma vez que é nessa região onde estão as primeiras e mais 

importantes representações de suas histórias de vida. Consideramos como o concreto o 

espaço das realizações, diferente do espaço vivenciado, podendo ser qualquer outro 

espaço por elas experimentado, como, por exemplo, a cidade, que é onde elas visitam 

constantemente, mas dela não se apropriam, voltando sempre às comunidades, ao seu 

espaço vivido, aos seus lugares de permanente moradia, podemos afirmar, então, assim 

como Tuan, que “o que começa como espaço indiferenciado transforma-se em lugar à 

medida em que o conhecemos melhor e o dotamos de valor” (TUAN 2012, p. 14) à 

medida que a esse lugar são atribuídos significados, resultantes das vivências e 

experiências do sujeito.  

A noção de espaço surge como um mecanismo de desenvolvimento da existência 

da vida humana. Quando deixamos algo de forma aleatória no espaço este ganha lugar 

em específico. Os espaços possuem as organizações da vida do ser humano e que estão 

sempre em movimento. 

São cinco lugares de uma região, cinco comunidades que apresentam destaque 

na produção artesanal e que, por meio deste, também apresentaram histórias de vida 

singulares de mulheres e que, por isso, passou a ter valor especial, experiência íntima e 

pudemos categorizar como lugar; cinco comunidades com fortes histórias, de ricas 

representatividades que retratam uma pequena parcela do modo devida amazônico. 

Seria possível termos escolhido como categoria de análise para esta dissertação o 

“espaço”, mas levamos em consideração o critério da simbologia existente em cada 

comunidade que são unidas por um elemento em comum – o artesanato de cuias. Por 

isso, elegemos a categoria “lugar”, do ponto de vista de Y-Fu Tuan, em sua obra 

“Espaço e Lugar” (2006) que nos concede aporte para pensarmos neste lugar em 

diferentes escalas. Para ele um país, uma cidade, acrescentamos, uma comunidade, um 
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bairro, uma rua, um quintal, uma casa, uma cadeira podem ser denominados de lugar, 

basta que, nestes lugares tenham vida, intimidade e representações simbólicas. 

Tuan (2006) nos possibilita analisar o lugar como uma forma de compreender a 

relação do homem-sujeito com o meio. Semelhante ao filósofo Cassirer (1994), Tuan se 

preocupa em entender o sentido existencial do ser-no-mundo, sendo o lugar, enquanto 

categoria de análise da Geografia – o protagonista dessa existência. O ápice de tudo isso 

é que, o sujeito e suas experiências determinam o lugar; suas vivências, sentimentos, 

seus “marcadores” territoriais dão sentido ao lugar. Esse lugar sígnico é constituído à 

medida que o sujeito estabelece as suas relações com o meio.   

 

2.3  MEMÓRIA E IDENTIDADE 

  

Para tratar desta temática, trabalharemos em especial com a teoria de José Carlos 

Sebe Bom Meihy (2005), Maurice Halbwachs (1990) e Michael Pollak (1992) por 

entender que suas teorias sobre memória são relevantes para a construção destsa 

pesquisa. Levando em consideração que essa pesquisa se pauta na oralidade, na análise 

de narrativas, é essencial que nos aportemos às questões da memória, a qual é um 

instrumento fundamental para que possamos compreender a identidade de qualquer 

grupo social. “Quando valorizado nas falas contidas nas narrativas, o conjunto de 

conteúdos expressos como fator decisivo para as análises aponta para questões relativas 

à memória como caminhos indicativos dos exames sociais” (MEIHY, 2005, p.61). 

As narrativas nos dizem muito das histórias de vida contadas e a memória pode 

nos revelar a essência de uma identidade, pois está intimamente ligada a um passado 

vivido por uma pessoa ou um grupo. 

 
O passado contido na memória é dinâmico como a própria memória 

individual ou grupal. Enquanto a narrativa da memória não se consubstancia 

em um documento escrito, ela é mutável e sofre variações que vão desde a 

ênfase ou a entonação até os silêncios e disfarces (MEIHY, 2005, p.61).  

 

A performance do ato de narrar permite perceber esses silêncios da memória, 

que podem representar o esquecimento, ou somente um desejo de não dizer, por 

motivos pessoais, que naquele momento, não dizem respeito ao pesquisador, mas ainda 

assim, esse silêncio pode ser revelador.  

Compreende-se então, que as lembranças nem sempre correspondem a algo 

material e objetivo, apresentando certa subjetividade na organização dessa memória, 

que, de acordo com Bom Meihy (2005), toda memória possui índices sociais que a 
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justificam e todos os fatores, além dos culturais devem ser considerados (velhice, 

debilidade física, traumas, etc.), pois afetam diretamente a narrativa. Diz ele ainda que 

“a transposição dessas circunstâncias para a vida coletiva é fundamental para se 

entender a organização dos mitos sociais que se erguem além da história” (MEIHY 

2005, p.63). 

Bom Meihy chama a atenção para que, antes de discorremos sobre os processos 

de memória, temos que classificar se ela é coletiva ou individual.  

Mas, apesar de considerar, para a história oral, a memória coletiva como mais 

importante “a memória individual serve apenas para dar sentido às situações sociais 

convém supor atenção prevalecente à memória grupal, que, contudo é sempre filtrada 

pelas narrativas pessoais”. Uma depende da outra e uma se explica pela outra (MEIHY, 

2005, p.70).  

A mesma linha de pensamento segue Maurice Halbwachs ao dizer que: 

O „eu‟ e sua duração situam-se no ponto de encontro de duas séries diferentes 

e por vezes divergentes: aquela que se atém aos aspectos vivos e materiais da 

lembrança, aquela que reconstrói aquilo que não é mais senão do passado. 

Que seria desse „eu‟, se não fizesse parte de uma „comunidade afetiva‟ de um 

meio efervescente, do qual tenta se afastar no momento em que ele se 

recorda? (HALBWACHS, 1990, p. 13-14). 

 

Pollak considera que “a memória deve ser entendida também, ou sobretudo, 

como um fenômeno coletivo e social, ou seja, como um fenômeno construído 

coletivamente e submetido a flutuações, transformações, mudanças constantes 

(POLLAK, 1992, 201). 

Embora já se tenha grandes referências sobre os estudos de memória coletiva e 

social, Bom Meihy nos apresenta outro conceito, para também se referir à memória de 

um grupo, que é – memória cultural – considerando-o mais restrito e que especifica 

melhor a cultura e identidade de um determinado grupo, considerando, assim, “memória 

social” e “memória coletiva” muito vagos.  

Com base então nessa memória coletiva grupal faz-se também necessário, 

segundo Bom Meihy (2005) classificar a comunidade de destino – “é o resultado de 

uma experiência que qualifica um grupo, dando-lhe princípios que orientam suas 

atitudes de maneira a configurar uma coletividade com base identitária” (MEIHY, 2005, 

p.72). Com base neste conceito, podemos definir que a nossa comunidade de destino é 

um grupo de mulheres ribeirinhas/artesãs que já possuem sua coletividade com 

identidade já definidas que são marcadas por um modo de vida ribeirinho e pelo ofício 

de artesãs de cuias. 
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Veremos no decorrer desta dissertação o quanto a memória é fundamental para a 

configuração da identidade de um grupo, que, apesar de em muitos momentos serem 

evocadas individualmente, nunca se desprendem da identidade coletiva das mulheres de 

Aritapera. 

Ao falarmos de identidade também falamos em “marcadores territoriais” 

conceito definido e discutido pelo professor Adnilson de Almeida Silva em sua tese de 

doutorado com o tema “Territorialidades e identidade do coletivo Kawahib da terra 

indígena Uru-eu-Wau-wau em Rondônia: “Orevaki Are” (reencontro) dos “marcadores 

territoriais”. Para ele: 

A concepção de “marcadores territoriais” pode ser compreendida a partir dos 

símbolos que ocorrem enquanto espaço de ação, definem territorialidades 

vinculadas à cosmogonia e experiências socioespaciais e possibilitam a 

formação das identidades culturais e do pertencimento identitário. Sendo 

assim, os “marcadores territoriais” são experiências, vivências, sentidos, 

sentimentos, percepções, espiritualidade, significados, formas, representações 

simbólicas e presentificações que permitem a qualificação do espaço e do 

território como dimensão das relações do espaço de ação, imbricados de 

conteúdos geográficos (ALMEIDA SILVA, 2010, p.105). 

 

Podemos dizer que marcadores territoriais são elementos que descrevem, 

caracterizam e definem a identidade de um determinado grupo. Como afirma Almeida 

Silva (2010), a própria experiência e vivência são consideradas “marcadores 

territoriais”. Nesta pesquisa identificamos e apresentamos esses elementos que definem 

a identidade das mulheres de Aritapera, especialmente a das artesãs da Asarisan. 

Elencamos, levando em consideração uma análise introdutória nesta dissertação 

sobre o conceito de “marcadores territoriais”, os seguintes elementos que podemos 

considerar como “marcadores territoriais” presentes nas histórias de vida das mulheres 

de Aritapea: casa, rio, embarcação, crenças e o próprio artesanato, que serão discutidos 

em subitens dispostos ao longo da dissertação. 

 

2.4 PASSOS DA PESQUISA: DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS 

METODOLÓGICOS 

 

Neste subitem faremos a caracterização geral de Aritapera, enfocando 

principalmente as cinco comunidades onde a pesquisa está sendo desenvolvida. 

Descrevemos sobre as técnicas metodológicas que conduziram e permitiram 

compreender os fenômenos observados durante a pesquisa de campo. 
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Esta pesquisa já vem sendo construída desde 2011; consideramos, portanto o 

recorte temporal a partir do referido ano, quando passamos a conhecer o lugar e as 

colaboradoras de quem tratamos.  

O recorte espacial foi baseado na forma de organização da Asarisan, que, para a 

confecção do artesanato de cuias é dividido em núcleos de trabalho, sendo que, em cada 

comunidade, funciona um núcleo. São eles, e assim, sucessivamente, as comunidades 

onde desenvolvemos a pesquisa: Enseada do Aritapera, Centro do Aritapera, 

Carapanatuba, Surubiu-Açú e Cabeça d‟Onça.  

Por anteceder ao projeto de pesquisa do mestrado, consideramos um pré-campo, 

onde, por meio de outros projetos e atividades, já vínhamos levantando informações e 

fazendo intervenções com este grupo de mulheres. Dados levantados ao longo desses 

seis anos (entrevistas, tabulações, fotografias, anotações de campo) serão utilizados 

nesta dissertação, considerando que é um material extremamente significativo que 

contribuirá para o aporte informativo e descritivo sobre o modo de vida e a organização 

social das mulheres de Aritapera. 

Vale frisar que, conhecer e ter uma relação de intimidade estabelecida com o 

lugar e as colaboradoras da pesquisa em nada facilita a construção desta dissertação, ao 

contrário, o esforço é redobrado para que apuremos a forma de ver, perceber, ouvir, 

sentir e experenciar para que a pesquisa não se repita. É preciso um exercício 

psicológico enquanto pesquisador para não achar que já se tem total domínio dos fatos e 

acontecimentos, o que pode refletir de forma negativa nos resultados finais. Neste 

sentido Cassirer faz a seguinte arguição. 

A familiaridade significa apenas a representação; o conhecimento inclui e 

pressupõe a representação. A representação de um objeto é um ato totalmente 

diferente da mera manipulação desse objeto. Esta ultima não exige mais que 

uma série definida de ações, de movimentos corporais coordenados um com 

o outro e seguindo-se um ao outro.... Mas a representação do espaço e das 

relações espaciais significa muito mais. Para representar uma coisa, não basta 

sermos capazes de manipulá-la da maneira correta e para usos práticos. 

Devemos ter uma concepção geral do objeto e considerá-lo de diversos 

ângulos para podermos encontrar suas relações com outros objetos. Devemos 

situá-lo e determinar sua posição em um sistema geral (CASSIRER, 1994, p. 

80). 

 

Foi um desafio também estar diante de uma ciência e de um método de pesquisa 

completamente novos, contudo, este foi um fator preponderante para que o novo 

pudesse ser percebido em um espaço de relações de amizade já consolidado. Aritapera e 

suas mulheres ainda tinham e terão muito a revelar. Só assim, depois desses primeiros 

exercícios é que estaremos aptos a analisar os trabalhos de campo. 
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As entrevistas, especificamente para a dissertação do mestrado, foram feitas nas 

casas das colaboradoras. Passamos dois dias na casa de Dona Lélia, neste tempo pude ir 

à casa de Dona Geralda e Avanilda, as quais me reservaram um tempo em meios aos 

seus compromissos diários para uma entrevista. Da comunidade Carapanatuba, segui 

para o Centro do Aritapera, onde fiquei um dia, na casa de Dona Marta, que sempre 

ofereceu hospedagem em sua casa, também me contou sobre a sua vida em Aritapera. 

No dia seguinte fomos caminhando à comunidade Enseada; no meio do caminho 

encontramos dona Cecília tingindo cuias com cumatê em um pequeno barracão no 

quintal de sua casa, ali tivemos uma breve conversa. 

 Seguindo o percurso, na comunidade Enseada entrevistamos Dona Nilza, 

Raimunda e Dona Lenil. A segunda etapa do trabalho de campo, devido à falta de 

comunicação, fizemos uma tentativa de encontrar alguém nas comunidades Cabeça 

d‟Onça e Surubim-Açú. Nesta primeira encontramos com Maria Jucelina (Rosa), Maria 

do Desterro e Maria Lopes, com as quais fizemos uma conversa em grupo. Não fomos à 

segunda comunidade porque soubemos que, na ocasião, não teria quem nos recebesse.  

 

 

2.4.1 Pesquisa de campo  

 

Antes de detalharmos a pesquisa de campo como aporte metodológico, faremos 

a apresentação das colaboradoras, moradoras das comunidades da região de Aritapera 

que vivenciam o espaço das comunidades da Enseada do Aritapera, Centro do Aritapera 

e Aritapera Carapanatuba e Cabeça D‟Onça como o lugar vivido das colaboradoras 

desta pesquisa que seguem listadas abaixo:  

Quadro 1 – Artesãs colaboradoras 
Artesãs/Colaboradoras Comunidade 

Lenil Silva Enseada do Aritapera 

Raimunda Pereira 

  

Marta Maduro Centro do Aritapera 

  

Nilza Natividade Carapanatuba 

Lélia Almeida 

Avanilda 

 

Genilda Lopes Cabeça d‟Onça 

Maria Juceli (Rosa) 

Maria Gracineide (Graça) 

Maria do Desterro 

  

Rosemay Lopes Menezes Surubim-Açú 

Fonte: SOUSA, Á.Fabíola, 2017. 
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Foram realizadas quatro etapas da pesquisa de campo. A primeira aconteceu 

durante a II Expedição Amazônica – Trecho Porto Velho/Alter do Chão-Santarém-PA. 

O barco saiu pontualmente às 11:00, no dia 11 de setembro de 2016, uma sexta-feira, 

como de costume, houve uma pequena parada no posto de fiscalização naval. Com 

apenas 10 minutos de viagem, o comandante do barco retornou à “beira” para apanhar 

uma encomenda que havia chegado com atraso. Após a encomenda ter sido embarcada, 

aí sim, às 11:22 seguimos viagem, com destino a comunidade Carapanatuba, na região 

do Aritapera, para a casa da dona Lélia.  

A partir do encontro das águas dos rios Tapajós e Amazonas, um espetáculo de 

fenômeno natural, em que as águas cristalinas e barrentas se encontram, mas não se 

misturam e embebedam os nossos olhos de beleza, começamos a avistar as primeiras 

casas com arquitetura em palafitas. Em uma delas, avistei pequenas embarcações 

(bajaras) atracadas na ponte – também chamada de porto – que dá acesso da casa ao rio. 

É como se fossem carros estacionados em garagens e que saem de lá para as ruas 

conturbadas e estressantes das cidades. Aqui não, as “bajaras” saem para os rios, onde 

se tem calmaria e onde o tempo tem todo o tempo do mundo. Onde se pode escolher o 

próprio curso de ir e vir, a qualquer momento, de dia ou de noite, com sol ou com 

chuva. 

Logo que a embarcação sai da cidade, faz uma pequena travessia para ir 

“beiradeando” o rio, ou seja, para navegar às margens do rio Amazonas que é um rio de 

águas barrentas e caudaloso. 

No início do percurso alguns integrantes preferiram ir à proa do barco, mesmo 

estando em baixo do sol, mas acredito que a brisa compensava. Outros faziam anotações 

em seus diários de campo e outros repousavam em suas redes.  

No caminho para Carapanatuba, contemplava a paisagem, nela estavam 

dispostas inúmeras embaubeiras, cuieiras e casas-palafitas, muitas são coloridas (verdes, 

amarelas, lilás, azuis). Avistamos várias pequenas embarcações paradas no meio e às 

margens do rio Amazonas. As do meio do rio são usadas por pescadores. À margem 

direita do rio, antes de chegarmos à comunidade Carapanatuba, passamos pelas 

comunidades Urucurituba, Piracãoera de Cima, Piracãoera de baixo, Enseada do 

Aritapera e Centro do Aritapera. À margem direita, passamos pela comunidade Santa 

Terezinha. Já em Carapanatuba saímos da embarcação José Marlisson e entramos em 

uma bajara/rabeta (rabeta é o motor que conduz a embarcação), conduzida pela Silvane, 

filha de dona Lélia. Essa troca de embarcação foi feita porque o barco já não atracava 
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mais próximo a casa, pois o rio estava secando e dificultava a atracação. Para sair da 

bajara, passamos por uma ponte estreita, de madeira, construída depois da vazante do 

rio, para dar acesso a casa. 

Em uma casa toda avarandada, a de Dona Lélia, juntamente com outras artesãs 

nos aguardavam (Angeli, Raimunda (Mundica) e Lenil da comunidade Enseada do 

Aritapera, Eliane (Lica), Cecília e Iza da comunidade Centro do Aritapera e Lélia, 

Avanilda, Marinalva, Conceição (Cici) e Silvane da comunidade Carapanatuba.  

Nos apresentamos e falamos do nosso objetivo em Aritapera. Após as 

apresentações, com carinho, as artesãs nos mostraram alguns processos da confecção do 

artesanato das cuias bordadas. Elas nos mostraram o tingimento, alisamento e rascunho. 

Nossa equipe registrou com filmagens, fotografias e anotações todos os processos 

apresentados. Durante a demonstração do processo, conversas surgiam entre elas, sobre 

os seu dia a dia e sobre a passagem de outras pessoas (pesquisadores, empresários, 

curiosos) que já procuraram a associação.  

A visita à comunidade durou apenas um dia, curto, mas, produtivo. Foi um 

momento importante para que outros colegas pesquisadores de outros temas e lugares 

pudessem conhecer um grupo de mulheres da Associação das Artesãs Ribeirinhas de 

Santarém – ASARISAN, da qual algumas das colaboradoras diretas, dessa pesquisa, 

fazem parte. Retornamos à área urbana da cidade às 14:00 H.  

A segunda etapa da pesquisa de campo aconteceu do dia 10 ao dia 20 de outubro 

de 2015. Neste período visitamos três comunidades e realizamos entrevistas com seis 

mulheres. Na comunidade Carapanatuba, entrevistamos Geralda, Avanilda, Nilza 

Natividade e Lélia Maduro e na comunidade Enseada entrevistamos Dona Raimunda 

Pereira, conhecida por Mundica. 

No dia 12 seguimos para a comunidade Enseada do Aritapera, onde me hospedei 

na casa de Angeli, uma colaboradora e anfitriã desde os tempos da graduação, quando 

iniciamos as pesquisas nas comunidades da região do Aritapera. Estivemos nesta 

comunidade durante sete dias, para onde fomos estrategicamente, pois sabíamos da 

realização da tradicional festa de Santo Antônio. Foram dias intensos de pesquisa e 

engajamento com os comunitários do lugar. 

Em um desses dias que estávamos na Enseada do Aritapera, fomos até outra 

comunidade – Centro, nesta, fomos, especificamente, entrevistar Dona Marta Maduro. 

No retorno encontramos com Dona Cecília, que gentilmente nos concedeu uma breve 
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entrevista sobre o artesanato de cuias, o qual, naquele exato momento, dava cor às cuias 

pretas com a tintura do cumatê
6
. 

Ficamos na região até o dia 20, quando, satisfatoriamente, finalizamos a nossa 

segunda etapa da pesquisa de campo. 

A terceira etapa aconteceu durante os dias 6, 7 e 8 de agosto de 2016. Mais uma 

vez nos hospedamos na casa da Angeli, na comunidade Enseada do Aritapera por ser 

um ponto estratégico que facilita o acesso às comunidades Cabeça d‟Onça e Surubiu-

Acú, para as quais pretendíamos nos destinar. Fomos no dia 7/08 para Cabeça d‟Onça. 

Percorremos pelo rio, em uma bajara até chegar a uma estrada, pela qual caminhamos 

aproximadamente 20 minutos até chegar à comunidade onde reunimos com três 

mulheres artesãs e tivemos uma entrevista coletiva. Ali chegamos pela manhã e 

partimos no outro dia, também pela manhã. Os planos eram de seguirmos para a 

comunidade Surubim-Açu, mas, soubemos que uma das artesãs, uma importante 

colaboradora para esta pesquisa, não estava, então, decidimos retornar para a área 

urbana de Santarém. 

A quarta etapa aconteceu durante os dias 15 e 16, 21 e 22 de dezembro de 2016. 

Esta etapa foi exclusiva para tirar as coordenadas no GPS para a elaboração dos mapas 

de localização das comunidades, dos núcleos de produção do artesanato e das igrejas, 

como lugar de sociabilidade das artesãs; e também, para registros fotográficos dos itens 

citados. Nestes quatro dias, percorremos as cinco comunidades componentes do espaço 

desta pesquisa. 

 

2.4.2 História oral  

 

Discutiremos nesse subitem as condições da aquisição do material narrativo 

utilizado neste trabalho sob o olhar metodológico da História Oral que vem tendo 

notório significado e utilização no campo das Ciências Humanas e discorreremos sobre 

o ato de narrar, partindo do entendimento de que as narrativas nos possibilitam 

compreendermos a vivência e a experiência de um indivíduo e de seu grupo.  Para isso, 

utilizaremos como principal aporte teórico as contribuições de José Carlos Sebe Bom 

Meihy, Maria Isaura Pereira de Queiroz (1988) e Walter Benjamin (1993). 

Consideramos que, para os historiadores a História Oral é um método, mas, nas 

ciências geográficas trabalhamos como uma metodologia de pesquisa. Sendo assim, 

                                                 
6
 Árvore cuja a tinta avermelhada serve para pintar cuias e objetos afins   
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José Carlos Sebe B. Meihy e Fabíola Holanda nos apresentam um dos conceitos sobre 

História Oral:  

História Oral é uma prática de apreensão de narrativas feita através de uso de 

meios eletrônicos e destinada a: recolher testemunhos, promover análises de 

processos sociais do presente, e facilitar o conhecimento do meio imediato 

(MEIHY, HOLANDA, 2007, p. 18). 

 

Vale a pena ressaltar a diferença entre arquivo oral e fonte oral, a fim de 

esclarecer sobre a utilização da história oral como metodologia para contar as narrativas 

de vida das mulheres colaboradoras dessa pesquisa.  

Não é comum que os registros feitos no decorrer da pesquisa tenham fins 

documentários, o que não impede que se tornem documentos e até mesmo sirvam de 

fontes para pesquisa de terceiros. Enquanto documentos únicos referidos a situações e 

relações sociais particulares, entrevistas de histórias de vida estão intimamente 

relacionados não só ao colaborador, mas também ao entrevistador. Então, devemos 

levar em consideração as situações de registro e produção das entrevistas. No caos deste 

trabalho, importa apontar algumas dificuldades encontradas para a inserção do 

pesquisador em campo, condição primordial para a produção dos registros. 

Um desafio que se apresentou durante a pesquisa foi o de saber controlar a 

emoção e os próprios conceitos, tanto no ato da entrevista como, principalmente, na 

posterior fase de análise das mesmas. Compartilhamos com Queiroz a percepção de 

que:  

Pouco a pouco se percebeu, no entanto, que valores e emoções permaneciam 

escondidos nos próprios dados estatísticos, já que as definições das 

finalidades da pesquisa e a formulação das perguntas estavam profundamente 

ligadas à maneira de pensar e de sentir do pesquisador, o qual transpunha 

assim para os dados, de maneira perigosa porque invisível, sua própria 

percepção e seus preconceitos (QUEIROZ, 1988, p.15).  

 

 

Esse cuidado com o controle da emoção se deve ter de modo preciso para não 

deixar com que prejulgamentos e sentimentos do pesquisador interfiram isoladamente 

na análise, principalmente, ao se tratar de história de vida.  

Outra questão fundamental é o tratamento dos testemunhos dados por nossas 

colaboradoras. Aprendemos, conforme Etiene François, que “uma testemunha não se 

deixa manipular tão facilmente quanto uma série estatística, e o encontro propiciado 

pela entrevista gera interações sobre as quais o historiador tem somente um domínio 

parcial” (FRANÇOIS, 2002, p.9). Não consideramos necessário que o investigador 

tenha predominância sob o narrador. Em se tratando do registro de histórias de vida, é 
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fundamental que o diálogo seja plenamente vivido tanto pelo investigador/ouvinte 

quanto pelo narrador/colaborador:  

O narrador figura entre os mestres e os sábios. Ele sabe dar conselhos: Não 

para alguns casos, como o provérbio, mas para muitos casos, como o sábio. 

Pois pode recorrer ao acervo de toda uma vida (uma vida que não inclui 

apenas a própria experiência, mas em grande parte a experiência alheia. O 

narrador assimila à sua substância mais íntima aquilo que sabe ouvir por 

dizer). Seu dom é poder contar sua vida; sua dignidade é contá-la inteira. O 

narrador é o homem que poderia deixar a luz tênue de sua narração consumir 

completamente a mecha de sua vida. Daí a atmosfera incomparável que 

circunda o narrador (BENJAMIN, 2004, p. 221).  

 

Todos os recursos que um narrador pode utilizar, o fato de ele ter a delicadeza de 

contar sua vida e a sutileza de também contar a vida do outro, demonstra o quanto ele 

usa de inteligência para não se deixar manipular pelo raciocínio e vontades do locutor, 

que muitas vezes usa de artifícios duros, forçando uma resposta da qual necessita, que 

acha significativo para sua pesquisa. A autoridade da pessoa entrevistada muitas vezes é 

colocada em xeque, uma vez que é dubitável a validade das fontes orais como 

comprovação para fins científicos, assim como o próprio relato, as informações 

propriamente ditas, vindas do narrador, pois sabemos que o narrador é quem configura 

sua autonomia.  

O relato em si mesmo contém o que o informante houve por bem oferecer, 

para dar ideia do que foi sua vida e do que ele mesmo é. Avanços e recuos 

marcam as histórias de vida; e o bom pesquisador não interfere para 

estabelecer cronologias, pois sabe que também essas variações no tempo 

podem constituir indícios de algo que permitirá a formulação de inferências; 

na coleta de histórias de vida, a interferência do pesquisador seria 

preferencialmente mínima (QUEIROZ, 1988, p. 20).  

 

Acreditamos que cada item que compõe uma narrativa de vida é válido, não 

apenas como informação, mas como ato de comunicação que ultrapassa o tempo, afinal, 

a narrativa não se entrega. Ela conserva suas forças e depois de muito tempo ainda é 

capaz de se desenvolver (BENJAMIN, 1993). Ela não se perde no tempo, e depois de 

anos pode-se extrair dela emoções, saberes, conceitos, experiências. Dessa forma a 

história de vida é definida como o relato de um narrador sobre sua existência através do 

tempo, tentando reconstituir acontecimentos que vivenciou e transmitir a experiência 

que adquiriu (QUEIROZ, 1988).  

O não dito, a hesitação, o silêncio, a repetição desnecessária, o lapso, a 

divagação e a associação são elementos integrantes e até estruturantes do 

discurso e do relato. Não cabe desesperar-se com mentiras mais ou menos 

fáceis de desmascarar, nem com o que pode ser tomado como contra-

verdades da palavra-fonte (VOLDMAN, 2002, p. 38).  

 

Tudo que integra o discurso do colaborador é importante para a composição do 

material de pesquisa. De alguma forma, aquilo que pode ser tido como mentira num 
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meio mais abrangente, acaba se tornando verdade para quem fala e para quem ouve, 

principalmente na história de vida, pois a biografia de quem conta se constitui para 

quem ouve a partir do que o colaborador diz, e não se pode contestar, se é de sua 

vontade atribuir para uma parte de sua identidade acontecimentos que queria ter vivido 

ou imaginou ter vivido. 

Tudo o que aparece e o que a nós é ocultado tem de ser tratado com 

sensibilidade e levado em consideração, pois o que é ocultado tem uma significação 

para quem o fez, passando a ser relevante não porque o interlocutor deixou de narrar, 

mas porque ele guardou para si algo de sua trajetória, que considerou impróprio para 

outrem. Se insistirmos em buscar evidenciar fatos que não estão explícitos em um relato 

de história de vida “deixamos de aproveitar a história de vida como realidade em si 

mesma, quando essa é a única coisa em que deveríamos estar interessados” 

(ROSENTHAL, 2002, p. 194). 

Vale a pena tanto para o pesquisador, quanto para quem lê e ouve uma narrativa 

de história de vida, entender as experiências individuais que constam em cada narrativa, 

atentando para o fato de que “o olhar do narrador é também voltado para si próprio, 

num processo constante de autorreflexão em diálogo com o outro” (PEIXOTO, 2004, p. 

135) e que ele é o agente de suas ações e participante da vida social. 

A figura do narrador só se torna plenamente tangível, se temos 

presentes esses dois grupos. “Quem viaja tem muito que contar”, diz o 

povo, e com isso imagina o narrador como alguém que vem de longe. 

Mas também escutamos com prazer o homem que ganhou 

honestamente sua vida sem sair do seu país e que conhece suas 

histórias e tradições” (BENJAMIN, 1993, p. 198). 

 

Todos temos algo para contar, seja de grandes viagens ou de nossas próprias 

histórias e tradições, como sugere Walter Benjamin. O que importa é que tanto no 

primeiro grupo, quanto no segundo, temos a possibilidade de fazer parte, através da 

narrativa, da história de vida de outras pessoas, quando nos identificamos, ou mesmo 

nos imaginamos no lugar delas no momento em que escutamos a narração de suas 

historias. 

 “Quem escuta uma história está em companhia com o narrador; mesmo quem a 

lê partilha dessa companhia” (BENJAMIN 2004, p. 213). Daí o interesse que temos em 

trabalhar com história de vida é como se sempre estivéssemos ouvindo e até mesmo 

estivéssemos ao lado do narrador, fazendo parte de sua própria história.  

 

 



34 

 

 

 

 



35 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III: CONHECENDO O LUGAR: LOCALIZAÇÃO GERAL DA REGIÃO 

PESQUISADA 

 

 

 

 

Figura 2 – Paisagem do lugar 

 
Fonte: SOUSA, Á.Fabíola. Acervo da pesquisa, julho de 2016. 
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CAPÍTULO III LOCALIZAÇÃO GERAL DA REGIÃO PESQUISADA 

 

Aritapera é uma região situada na várzea de Santarém, às margens do Rio 

Amazonas, caracteristicamente composta por igarapés, lagos, restingas e rios, marcada 

pelas cheias de inverno e pelas estiagens de verão, sendo essas passagens distribuídas 

em períodos de semelhante duração ao longo do ano.  

A principal comunidade da região é o Centro do Aritapera, comumente 

conhecida como Vila do Aritapera, ou, quando não se quer distinguir entre as 

comunidades próximas, simplesmente Aritapera. No entanto, há outras 13 comunidades 

que, segundo o Projeto de Assentamento Agroextrativista – PAE do INCRA
7
 compõem 

essa região:  

O PAE Aritapera localiza-se no município de Santarém, Pará, ocupa 

uma área de 25.000 hectares sendo constituído de 14 comunidades. De 

acordo com a Relação de Beneficiários do INCRA estão assentadas 

750 famílias. A portaria nº 24, de 13 de outubro de 2006 prevê a 

criação de 750 (setecentas e cinquenta) unidades agrícolas familiares. 

O diagnóstico obtido pelo trabalho de campo apontou 633 famílias no 

PAE Aritapera (INCRA; IPAM, 2008. p.8). 

 

Conforme observação durante a pesquisa de campo, notamos que o número de 

famílias residentes na região de Aritapera já é superior ao indicado pelo INCRA, em 

2008, precisamente na comunidade Cabeça d‟Onça, contudo, não sabemos se estas 

novas famílias são assentadas, ou seja, se são devidamente registradas no INCRA. 

Sabemos, portanto, que são “parentes” de pessoas que residiam nesta comunidade, o 

que é bastante comum entre os grupos das sociedades amazônicas; a agregação de 

familiares em um único terreno, semelhante ao que acontece na cidade com os famosos 

“puxadinhos”.  

Aritapera, como é usual em toda área de várzea em Santarém, é uma região onde 

as comunidades ribeirinhas têm o ritmo da vida cotidiana inspirado diretamente no 

ritmo das chuvas. A alternância entre secas e cheias se reflete de forma bem marcada 

em todas as instâncias da vida social dos moradores: na disposição das casas, nas 

atividades econômicas, nas festas, no planejamento das escolas. 

A seguir, apresentaremos um mapa que mostra a localização dessas 

comunidades:

                                                 
7
 Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 
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Figura 3 – Localização das comunidades da região do Aritapera que integram a Asarisan 

 
Elaboração: DURAN, Elenice, 2017. 

Fonte: Dados da pesquisa de campo, 2016.
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Para melhor visão da área da qual estamos tratando, trazemos a imagem do mapa 

mental elaborado pelas mulheres da Asarisan, das quais algumas compõem o nosso 

quadro de colaboradoras. Este mapa é produto do Projeto Nova Cartografia Social na 

Amazônia (PNCSA), o qual, em parceria com o PEPCA, fez intervenções nas mesmas 

comunidades onde esta pesquisa é realizada.
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Figura 4 – Mapa mental das comunidades pesquisadas 

 
Fonte: Projeto Nova Cartografia Social da Amazônia – PNCSA, 2013, p. 8. 
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Neste mapa mental constam os principais pontos de referência do lugar 

(barracão, igrejas, escolas, campos de futebol etc.). Esses são os principais espaços de 

sociabilidades das comunidades que integram esta pesquisa. Dentre esses espaços 

elegemos a igreja, uma vez que todas as artesãs associadas participam ativamente das 

atividades religiosas em suas comunidades. A seguir, apresentaremos as imagens das 

igrejas: 

Figura 5 – Igreja da Santíssima Trindade 

 
Fonte: SOUSA, Á.Fabíola. Acervo da pesquisa, julho de 2016. 

A Igreja da Santíssima Trindade localiza-se na comunidade Centro do Aritapera, 

considerada a vila da região. É nela que se realiza a principal festa, sempre no mês de 

janeiro. Podemos considera-la a matriz, em comparação às igrejas da área urbana. Nesta 

comunidade também se tem devoção a São Sebastião, que é mencionado durante a 

festividade, mas a atenção maior é à Santíssima Trindade. 
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Figura 6 – Igreja de Santa Luzia 

 
Fonte: SOUSA, Á.Fabíola. Acervo da pesquisa, dezembro de 2016. 

 

 

A igreja Santa Luzia localiza-se na comunidade Carapanatuba. Geralmente as 

festividades acontecem em dezembro, no período do dia da Santa – 13. 

  

Figura 7 – Igreja de Santo Antônio 

 
Fonte: SOUSA, Á.Fabíola. Acervo da pesquisa, outubro de 2015. 
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A igreja de Santo Antônio localiza-se na comunidade Enseada do Aritapera. A 

festividade acontece em meados de setembro.  

Figura 8 – Igreja de Nossa Senhora do Desterro 

  
Fonte: SOUSA, Á.Fabíola. Acervo da pesquisa, dezembro de 2016. 

 

A igreja Nossa Senhora do Desterro está localizada na comunidade Cabeça 

d‟Onça. 

Figura 9 – Igreja de Nossa Senhora do Bom Vento 

 
Fonte: SOUSA, Á.Fabíola. Acervo da pesquisa, dezembro de 2016. 

 

Por último, a igreja Nossa Senhora do Bom Vento está localizada na 

comunidade Surubiu-Açú. 
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Todas as festividades das respectivas igrejas tem algo em comum, tanto homens 

quanto mulheres dedicam trabalho voluntário ao padroeiro, intensificado na época da 

festividade, embora seja exercido durante todo o ano. 

Para a preparação da alimentação da festividade as mulheres se dividem no 

trabalho da cozinha com os doces, frituras de salgados e na preparação das refeições. 

Para os homens é reservado o serviço de bar e a montagem de barracas. 

A festa religiosa é conjugada com a festa dançante, denominada de arraial, 

principal responsável pela arrecadação de fundos que subsidiem as despesas da festa e 

na arrecadação de algum dinheiro para a igreja. A festa não deixa de ser um atrativo 

principal das comemorações dos santos. 
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3.1 TRABALHO E ECONOMIA LOCAL EM UMA ABORDAGEM SOBRE AS 

RELAÇÕES SOCIAIS DE GÊNERO  

 

Figura 10 – Artesãs limpando cuia 

 
     Fonte: SOUSA, Á.Fabíola. Acervo da pesquisa, julho de 2016. 

 

Observando o modo como se organiza o trabalho na região do Aritapera, 

percebe-se que há concentração de algumas atividades por sexo. Por exemplo, a maior 

obrigação dos homens parece sempre ter sido e ainda é cuidar da criação de gado e do 

pescado, sendo os homens em comparação às mulheres, a maioria pertencente à 

Associação dos Pescadores Artesanais de Santarém – Z-20.  

O conceito de divisão sexual do trabalho permite analisar com maior clareza 

os papéis sociais nitidamente diferenciados por sexo e nos ajuda a entender 

os lugares que as mulheres ocupam no mundo do trabalho. Embora seja uma 

construção cultural e suscetível, portanto, de ser modificada, ela determina os 

papéis que as pessoas devem desempenhar na sociedade: as mulheres 

estariam encarregadas da reprodução social, e os homens, das tarefas 

produtivas. Essa divisão também estabelece relações hierárquicas de poder, 

que relegam a maioria das mulheres ao desempenho de tarefas sem 

visibilidade nem reconhecimento social (SOARES, 2011, p. 288). 

 

Então, em muitas famílias, geralmente uma mulher fica responsável pelos 

afazeres domésticos, mas não se prendem exclusivamente a esse serviço. Como, por 

exemplo, as mulheres de Aritapera, com o incentivo de alguns apoiadores, tiveram a 

autonomia de formalizar uma Associação – a Asarisan. 
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Entendemos a autonomia das mulheres como a capacidade de tomar decisões 

livres e informadas sobre sua própria vida, de maneira a poder ser e fazer em 

função de suas próprias aspirações e desejos, num determinado contexto 

histórico. O avanço da autonomia está relacionado ao avanço das mulheres na 

vida pública e privada, como garantia do exercício pleno de direitos. A falta 

de autonomia é resultado da má distribuição do poder, dos proventos, do uso 

do tempo, da falta de reconhecimento dos direitos das mulheres (SOARES, 

2011, p. 281). 

 

Essa autonomia trazida e classificada pela autora Vera Soares é a econômica, 

uma vez que as mulheres de Aritapera conquistaram a capacidade de adquirir e 

controlar seus próprios recursos financeiros enquanto artesãs associadas. Com isso, 

essas mulheres conseguiram se desprender exclusivamente da responsabilidade que a 

elas são impostas, que é de serem responsáveis pelo cuidado familiar (casa, filhos e 

esposo). 

Podemos dizer que Hildete Pereira de Melo e Alberto Di Sabbato classificam 

essas mulheres como “emergentes”, pois elas conseguem manter uma interdependência 

entre o trabalho remunerado e a vida familiar e que isso se deve à luta do movimento 

feminino pela equidade de trabalho, salário e afins; com essa conquista – a Associação – 

as mulheres de Aritapera também conseguem desfrutar de um espaço de poder, onde 

podem tomar suas próprias decisões e gerenciar a sua própria renda. 

Além da formalização da associação, as mulheres de Aritapera sempre 

trabalharam nas atividades de roçado, com destaque para a juta e pescado, mas, na 

maioria das vezes elas mesmas inferiorizam sua participação neste tipo de trabalho, por 

ser socialmente considerado como trabalho masculino. Dona Marta relata sobre esses 

trabalhos: 

Trabalhei muito. Meu pai, os meus irmãos homens eles eram os mais 

crianças, aí a nossa, a vida do meu pai era dependendo desses trabalhos. Na 

época ficava financiando o comerciante e tinha que plantar para depois pagar 

as coisas, e eu era o braço principal dele. Era na broca de roçado, era na 

derruba de roçado, era na plantação, capinação da roça, em todo o trabalho, 

graças a Deus eu trabalhei. Até hoje tem muita gente que diz aqui que, pra eu 

aposentar foi difícil, paguei 14 anos de sindicato rural chegou na hora não 

tive meu direito, tive que procurar um advogado, e as pessoas da 

comunidade, muitas ainda diziam assim: que não sabiam o porquê . Elas 

sabiam a minha vida, que era trabalhando desde pequena, e ainda tive esses 

problemas, mas consegui graças a Deus (Marta Maduro, Centro do Aritapera, 

outubro de 2015). 

 

Como pudemos notar no relato de Dona Marta, ela se orgulha de ter trabalhado 

tanto no roçado, mas se lamenta da dificuldade que teve para contemplar o se direito à 

aposentadoria como trabalhadora rural, tendo ainda que dispor financeiramente, 
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pagando advogado para adquirir o benefício. Notamos que a mulher, de todos os lados 

está cercada pela tentativa de invisibilização social. 

 

3.1.1 As mulheres e as cuias 

 

A vida das mulheres de Aritapera é marcada pela tradição do artesanato 

conhecido como cuias pretas. Este saber-fazer artesanal é secular e foi registrado por 

Alexandre Rodrigues Ferreira ainda no século XVI. Por este motivo, justifica a 

importância que esta pesquisa tem que é de contar e trazer para o espaço acadêmico a 

história e a arte das mulheres de Aritapera e de seus moradores que têm suas vidas 

envoltas das cuias.  

A matéria de que as Índias fazem as cuyna, he o fructo da arvore, que ellas 

chamão Cuya-inha, e os Portugueses... Cuyeira. A cuyeira, quase todo o anno 

dá fruto; gasta dous mezes, para amadurecer, que he quando a recolhem: o 

sigual de que está madura, he quando batido o fundo com as costas de huma 

faca, ele tine; isto he como a casca adquire, pela madureza huã consistencia 

lignosa, produz aquele som (FERREIRA, 1933, p. 58). 

 

Estudos recentes, como o inventário sobre as cuias do Baixo Amazonas, 

documento fundamental para embasar os processos artesanais da cuia, ainda tomam os 

registros de Alexandre Rodrigues com um marco importante para explicar a utilização 

do fruto da cuieira – cuia e de seu uso. 

A confecção de cuias tingidas com pigmentos naturais e decoradas com 

traços incisos constitui, provavelmente, uma das tradições artesanais mais 

antigas do baixo curso do rio Amazonas, persistente até os dias atuais. Na 

passagem do naturalista Alexandre Rodrigues Ferreira pela Amazônia entre 

1786 e 1789, foram, pela primeira vez, registrados detalhes referentes a 

processos e técnicas de produção, modelos e circuitos comerciais envolvendo 

as cuias que mulheres indígenas preparavam na região (CARVALHO, 2011, 

p.19). 

 

Ainda neste sentido, Alexandre Rodrigues explica com detalhes sobre o tempo 

de plantio da cuieira: 

Huma boa Cuyeira chaga a dar por anno 120 até 130 fretos, que vem a ser 

260 Cuyas, partido cada frueto em duas metades. Planta-se ou de semente, ou 

de estaca: no primeiro caso, necessita de passar 5 annos, para frutificar, no 

segundo bastão, 2 annos: cresce tanto nas varjas, como nas terras firmes, e 

huma particularidade tem, que ainda, que seja queimada arrebenta de novo, 

vegeta, e frutifica como dantes. He arvore esta, ja á muito conhecida doe 

Naturalista, e se acha no sistema de Linneo com o nome de... Creacentia 

Cuyete
8
 (FERREIRA, 1933, p. 58). 

 

Tem-se como nome científico da cuia – Crescentia Cujete. Entre as artesãs de 

cuias, se costuma dizer que a árvore cuieira é nativa, que significar ter nascido 

                                                 
8
 Corresponde à Crescentia Cujete, nome científico dado à cuia.  
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naturalmente na região, sem a interferência humana. Contudo, percebemos no relato 

acima, que já no século XVII, já se tinha registros de plantação da cuieira, mas, para as 

artesãs chegou a ser novidade, quando, por intervenção de um projeto
9
, foi ensinado a 

técnica de plantio através de estacas.  

Existe a preocupação por parte das artesãs da Asarisan quanto a pouca 

produtividade de algumas espécies de cuias, especialmente as de tamanho grande, que 

são deficitárias principalmente nas comunidades Enseada, Centro do Aritapera e 

Carapanatuba, pois são as comunidades mais afetadas pela enchente do rio Amazonas, o 

que dificulta a plantação e crescimento das cuieiras, inclusive, nem todas as cuieiras que 

foram plantadas pelo projeto nasceram e as que nasceram estão em um processo lento 

de desenvolvimento. 

Devido a essa escassez do fruto, as artesãs o compra de donos de cuiais da 

comunidade Cabeça d‟Onça, a qual também integra a Asarisan. Esta comunidade 

dificilmente é atingida pela enchente, ao contrário, a vazante – seca – é mais intensa, o 

que, de alguma forma, facilita a produção e comercialização do fruto em seu estado 

natural. 

 Um dos ícones da literatura brasileira – Mário de Andrade – também, 

poeticamente, registrou sobre a utilidade da cuia e especifica que a origem de sua 

confecção artesanal é da cidade de Santarém-PA. 

Distraidamente peguei na minha linda cuia de Santarém e me abanei com ela. 

Mas vento não vinha e caí em mim: Ah… cuia de Santarém não serve de 

abano. Naturalmente, de primeiro, os índios estavam precisando de 

recipientes, repararam no fruto de casca dura, criaram a primeira cuia. Mas 

era áspera por dentro e facilmente atacada do bicho. E os índios levaram 

anos, centenas de anos, com a cuia servindo mal, até que um dia descobriram 

o verniz de cumatê. E a cuia envernizada apresentava agora um bonito polido 

negro e era objeto duradouro, impossível de bicho atacar. A cuia servia. 

Integralmente! (ANDRADE, 1939, p.1) 

 

Depois que Mário de Andrade descobriu este artesanato e sua utilidade, fica 

encantado também por sua beleza. 

Pois dessas tradições complexamente humanas deriva a cuia de Santarém. A 

cuia serve para infinitas, materiais e simbólicas coisas. Na cuia se guarda o 

acassá
10

 como se esconde um pedacinho do escrito alheio que prejudicava o 

nosso ataque. E pela posse desta linda cuia de Santarém, os que me buscam 

sentem mais prazer de estar aqui, e mais espertada a tendência a solidarizar 

comigo. E nada, nunca mais impedirá que para as gentes do Rio de Janeiro ou 

                                                 
9
 Em conversa informal com uma artesã, ela não soube dizer quem ou qual instituição havia desenvolvido 

o projeto nas comunidades onde funcionam os núcleos de trabalho da Associação das Artesãs Ribeirinhas 

de Santarém – ASSARIAN. 
10

 O Acaçá Àkàsà ou Eko é uma comida ritual do candomblé e da cozinha da Bahia. Feito com milho 

branco ou vermelho 
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de Boston, que já têm recipientes mais lógicos e duráveis, entre uma cuia feia 

e outra linda, a linda seja a preferida, a conservada, a mais capaz de despertar 

a comoção, a convicção, a solidariedade [...] Não. A minha cuia de Santarém 

servirá pra muitas coisas. Até pra abano ruim. Mas eu não a trocaria pelo 

melhor dos abanos, mesmo nesta hora indecisa em que o ar me falta. Hei de 

guardar contra tudo e todos a minha linda cuia de Santarém (ANDRADE, 

1939, p. 2). 

 

A maioria das mulheres relata que, desde a infância conhecem esse trabalho: 

“desde que eu me entendi, cuido em cuia
11

”, afirmam no linguajar local. Entretanto, elas 

não entendiam esse “cuidar em cuia” como trabalho artesanal especializado, apesar de 

se tratar de um conjunto de técnicas extremamente detalhadas, e sim, apenas como 

trabalho de finalidade doméstica que contribui para a renda familiar. Também não 

assumiam esse ofício como identidade profissional, por isso não se diziam artesãs, mas 

apenas que “cuidam em cuia”.  

As cuias que produzem destinam-se a uso próprio e ao comércio. Sobre esse 

ponto, Santos afirma que “o trabalho feminino em Aritapera contribui não apenas para 

aumentar a renda da unidade doméstica [...], mas em muitos casos representa o único 

recurso ao alcance da mão, principalmente em situações desfavoráveis” (SANTOS, 

1982, p. 35).  

 

3.1.2 Criação da Associação das Artesãs Ribeirinhas de Santarém - Asarisan  

 

A criação da Associação das artesãs ribeirinhas, em 2003, foi um divisor de 

águas na vida das mulheres de Aritapera. Foi por meio desta que elas se descobriram 

enquanto artesãs e tiveram sua autoestima elevada. 

 O trabalho com o artesanato não só contribui para o reconhecimento dos seus 

lugares de morada – comunidades da região do Aritapera, por pessoas externas, 

apreciadores ou não desta arte, como mudou significativamente o valor da renda de suas 

famílias. 

Santarém [...] é um polo produtor fundamental, onde esse artesanato adquiriu 

importância e visibilidade ímpares. No município, são destacadas as 

localidades de Carapanatuba, Centro do Aritapera, Cabeça d‟Onça, Surubim-

Açú e Enseada do Aritapera (CARVALHO, 2011, p. 26). 

 

Os primeiros passos para a criação da Associação se deu por meio do Centro 

Nacional de Cultura e Folclore Popular – CNFCP, através da antropóloga Luciana 

                                                 
11

 As mulheres artesãs utilizam essa expressão para identificarem o trabalho com as cuias, sem distinção 

das peças artesanais produzidas pela Asarisan e pelas não sócias da entidade. Todas as mulheres da região 

que de alguma forma trabalham com a cuia dizem que “cuidam em cuia”.   



49 

 

 

 

Carvalho, que coordenou e realizou pesquisas na região, sob o âmbito do Programa 

Artesanato Solidário, com o projeto Cuias de Santarém, em 2002.   

O projeto cuias de Santarém se definia e apresentava às artesãs como uma 

proposta de apoio ao seu artesanato tradicional, compreendido como todo o 

saber-fazer das cuias tingidas com pigmentos naturais e ornamentadas com 

incisões (CARVALHO, 2011, p. 32). 

 

O projeto era ligado à Fundação Nacional das Artes, mas depois, passou a 

integrar à estrutura do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAM, 

vinculado ao departamento de patrimônio imaterial. 

A primeira reunião foi realizada na comunidade Cabeça d‟Onça com as 

mulheres desta e de mais quatro comunidades citadas acima. Foi então que, a escolha do 

lugar onde se pretenderia executar o projeto, foi realmente definido, principalmente pela 

alta significação e tradicionalidade da produção do artesanato de cuias.  

Na verdade eu digo assim, eu, a Lélia e Dona Lenil fomos a ponte principal 

da associação, porque vieram primeiro até à Dona Lenil, a Dona Lenil ligou 

pra Lélia e a Lelia ligou pra mim, ligou não, na época era de difícil, aí vai o 

bilhete, era para uma reunião e nós não podíamos estar na Enseada e ficou 

marcada outra reunião que foi pra Cabeça d‟Onça, aí nós comunicamos 

também através de bilhete e fomos pra lá, bajara, de canoa, também uma 

dificuldade muito grande nós tivemos nesse dia, porque era muito feio pra 

gente chegar pra lá, mas graças a Deus nós chegamos e conseguimos a ter 

uma oportunidade de começar, foi logo as primeiras reuniões, foi em 2000 

não lembro se foi 2001, foi por aí, não estou lembrada do dia, do ano, da 

data, mas eu já trabalhava na cuia, trabalhava desde pequena, como falei, 

ajudando a mamãe, a mamãe faz uma pinta muito bonita e minha avó 

também (Marta Maduro, Centro do Aritapera, outubro de 2015). 

 

As mulheres foram consultadas a respeito do trabalho das cuias, como 

mencionamos, diziam apenas que cuidavam em cuia, mas não se denominavam 

enquanto artesãs, isso significa dizer que, na maioria dos casos, elas não se 

identificavam enquanto artesãs.  

A escolha do termo “artesã” para se apresentarem como grupo – a propósito, 

numa combinação com o termo “ribeirinha”, também desqualificado na 

região – representou uma mudança interna das mulheres que se 

desenvolveram em projetos. Marcou também a distinção entre elas e as 

demais produtoras de cuias nas localidades em que residem, frisando a 

diferença entre “cuidar em cuia” e “ser artesã”, ainda que essa identidade seja 

manipulada e/ou omitida em situações em que é preciso defender outros 

interesses (CARVALHO, 2011, p. 43). 

 

Feita a primeira conversa com as mulheres “cuidadoras de cuias” de Aritapera, 

os trabalhos do Projeto Cuias de Santarém foram avançando, ao ponto de lançar a 

proposta a essas mulheres da criação de uma associação.  

No início as mulheres ficaram temerosas, pois não sabiam exatamente do que se 

tratava e nem de como seria o encaminhamento dessa associação. Para isso, foram feitas 
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parcerias com o Sebrae que ofereceu a elas vários cursos e oficinas, como relata dona 

Lélia: 

Com essas oficinas que vinham, de empreendedorismo, de questão de 

processo interpessoal e intrapessoal… e também de questão de valores, 

venda. Assim foi; várias oficinas pra orientar todo o processo até de 

qualidade do trabalho, das peças e tudo. Associativismo, cooperativismo, por 

todo esse processo, a gente passou. Depois, a proposta pra criar a associação, 

e já daria mais um respaldo… Aí, não foi muito fácil, porque lidar com 

pessoas de várias comunidades, como era Cabeça d‟Onça, Surubiu-Açu, 

Enseada, Centro, Carapanatuba… Não foi fácil, não foi uma, nem duas, nem 

três vezes que nós ficamos juntos com esse mesmo objetivo. Veio consultor 

de Belém pra orientar sobre como criar a Associação, questão do Estatuto, da 

coisa toda (Lélia Almeida, Carapanatuba, dezembro de 2016). 

 

Feitas todas as explicações, a Associação das Artesãs Ribeirinhas de Santarém 

tem seu registro efetivado em 2003, entidade representativa que passaria a requerer e a 

administrar os seus próprios interesses e que teve o seu início com a participação de 33 

mulheres. A partir disso, Aritapera, que muitas vezes se confunde como um só lugar 

passou a apresentar as artesãs de cuias pretas tingidas com pigmentos naturais e 

decoradas com traços incisos (CARVALHO, 2011). Após a efetivação da associação o 

CNFCP passa a ser parceiro e deixa de ser executor de intervenções. 

Nestes termos, ainda em 2003 e 2006, a instituição realizou o Inventário dos 

Modos de Fazer Cuias do Baixo Amazonas e junto disso, realizou o pedido do registro 

dos modos tradicionais de fazer cuias como patrimônio cultural brasileiro ao IPHAM, 

(CARVALHO, 2011). Ainda durante esse período, o CNFCP apoiou a Asarisan na 

implementação de um Ponto de Cultura em uma das comunidades que integram a 

Associação. 

Em 2010, o CNFCP estreita parceria com a Universidade Federal do Oeste do 

Pará – UFOPA, o que culmina na publicação do “Almanaque Pitinga”, elaborado por 

jovens das próprias comunidades. Em 2010 também se cria, juntamente com as artesãs 

associadas, a marca Aíra.  

Percebemos que o percurso das artesãs na Associação já estava com 

aproximadamente 8 anos e elas, demonstrando entenderem bem todo o processo de se 

ter uma entidade representativa que dá respaldo para o seu saber-fazer artesanal, sentem 

a necessidade de terem o seu trabalho diferenciado e exclusivo através de uma marca. 

Depois de muita luta, o primeiro objetivo se realiza, o pedido do registro que 

foi solicitado bem depois do pedido do registro do modo de fazer o artesanato de cuias é 

fornecido pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI, no dia 29 de abril de 

2014, fazendo marco na história do estado do Pará com o nome Aíra, por ser a primeira 
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marca coletiva. Aíra significa fazer incisão, riscar; a marca foi desenvolvida por Audrin 

Santiago (CARVALHO, 2011). 

Em junho de 2015 o orgulho aumenta entre as artesãs de cuias do Aritapera, 

pois elas têm a confirmação do registro do modo de fazer cuias do Baixo Amazonas, 

pelo Iphan. Neste momento o nome da Asarisan, o conhecimento tradicional das artesãs 

e Aritapera e Santarém entram para o livro de registro de saberes, no dia 11 de junho de 

2015.  

Os Modos de Fazer Cuias do Baixo Amazonas, no Pará, recebeu o título de 

Patrimônio Cultural Imaterial Brasileiro e foi inscrito no Livro de Registro 

dos Saberes em 2015. A prática artesanal de fazer cuias, desenvolvida entre 

comunidades indígenas da região há mais de dois séculos, é um ofício 

praticado atualmente por mulheres de comunidades ribeirinhas. O pedido de 

registro, apresentado pelo Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular 

(CNFCP/Iphan) ressaltou as técnicas e o conhecimento utilizados para 

confeccionar este objeto que agregou novos elementos e significados ao 

longo dos tempos. Os saberes relacionados à produção e utilização de cuias 

fazem parte das complexas dinâmicas de colonização e ocupação do espaço 

amazônico, e estão relacionados ao aproveitamento de recursos naturais 

disponíveis nessa região. As cuias pintadas, diferente das produzidas com 

incisões, foram introduzidas no repertório estético das artesãs no século XX, 

padrão incorporado em grande parte da ornamentação considerada tradicional  

(http://portal.iphan.gov.br). 

 

Como diz Raimunda, a conhecida Mundica “uma das maiores conquistas da 

Associação foi registrar, ser reconhecida como patrimônio cultural”. Só as palavras 

desta artesã descrevem tamanha felicidade por esse reconhecimento. Raimunda ainda 

fala da importância da associação como descoberta da valorização da cultura que existe 

em sua comunidade, que está voltada para o artesanato de cuias.  

Mas eu sempre digo que a gente tem que agradecer muito por essa 

descoberta, porque foi através da associação que a gente descobriu os 

valores, os valores culturais que existem dentro da comunidade, que existe 

cada ser humano, cada pessoa e ele merece e ele tem que ser respeitado 

(Raimunda Pereira, Enseada do Aritapera, 2012). 

 

A partir do registro, as cuias, como patrimônio imaterial, dão ainda mais 

destaque para a identidade da própria cidade de Santarém, uma vez que, ao se falar em 

cuias pretas bordadas ou rascunhadas, logo se associa à cidade de Santarém e à 

Aritapera.  

A Constituição Federal de 1988, nos artigos 215 e 216, estabeleceu que o 

patrimônio cultural brasileiro é composto de bens de natureza material e 

imaterial, incluídos aí os modos de criar, fazer e viver dos grupos formadores 

da sociedade brasileira. Os bens culturais de natureza imaterial dizem 

respeito àquelas práticas e domínios da vida social que se manifestam em 

saberes, ofícios e modos de fazer; celebrações; formas de expressão cênicas, 

plásticas, musicais ou lúdicas e nos lugares, tais como mercados, feiras e 

santuários que abrigam práticas culturais coletivas 

(http://portal.iphan.gov.br/). 

 

http://portal.iphan.gov.br/
http://portal.iphan.gov.br/
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No mesmo ano, em 2015, a Asarisan é contemplada com um espaço de vendas 

no Cristo Rei Centro de Artesanato do Tapajós que foi inaugurado na noite do dia 22 de 

junho. Inicialmente, os artesãos que ocuparam este espaço tiveram a tarefa de o manter 

com produtos e  uma pessoa disponível para realizar a venda. Os planejamentos são de 

que, a partir de 2017, se pague uma taxa para o município que seria uma contribuição 

para a manutenção do espaço. Em uma conversa com a pessoa responsável pelo 

gerenciamento do Cristo Rei, ela informou que a permanência do espaço ainda é incerta 

por conta da troca de governo e por ser uma parceria com a Diocese de Santarém, mas, 

que há uma grande probabilidade de servir para o mesmo fim. 

Contudo, no mesmo ano, a Asarisan sofreu um forte abalo pela inadimplência 

jurídica, por não ter conseguido formalizar o seu conselho e principalmente, por estar 

sem a pessoa que assumisse o cargo de presidência. Nenhuma artesã se sentia apta a 

ocupar esse cargo e isso dificultava o processo de venda. A organização de 

representantes para participarem de reuniões, exposições e feiras também ficou 

deficitária. Além do mais, a Associação não recebia nenhum tipo de acompanhamento 

por parte dos órgãos competentes. Dessa forma, percebemos que a política de gestão 

tem falhas; o acompanhamento e auxílio precisam ser prestados com mais eficiência às 

entidades que tiveram os seus bens registrados. 

  No final de 2016, a Associação conseguiu resolver esse problema, compondo o 

seu conselho e elegendo a presidenta Marinalva que assumiu nominal e formalmente a 

gestão da Asarisan. Para a felicidade desta associação, também no final de 2016, nos 

dias 28, 29, e 30 de novembro e 01 de dezembro o IPHAN-PA, em parceria com o 

PEPCA da UFOPA realizou a primeira oficina de elaboração do Plano de Salvaguarda 

do Modo de Fazer Cuias do Baixo Amazonas. Foram três dias de intenso debate sobre 

os próximos passos da Associação sobre a gerência e manutenção. Nesta oficina ficou 

marcado agendado o Festival de Cuias do Baixo Amazonas, que também é um sonho da 

Asarisan.  

Nos momentos finais desta dissertação, ainda pudemos presenciar a realização 

do I Festival de Cuias da Região do Aritapera ocorrido no dia 25 de setembro de 2018 

que contou com a presença do superintendente do IPHAN Cyro e com a coordenadora 

de salvaguarda do Departamento de Patrimônio Imaterial, Rívia Bandeira. O Festival de 

Cuias teve como realizador o Iphan e Associação das Artesãs Ribeirinhas de Santarám, 

com apoio do PEPCA, da UFOPA.  
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Durante o dia aconteceram oficinas que explicavam todos os processos de 

confecção do artesanato. À noite foi o momento das apresentações culturais do lugar. 

Alunos das escolas apresentaram danças de quadrilha e carimbo. Um momento muito 

aguardado com a apresentação da rainha do artesanato (Maysa Lisboa), moradora da 

comunidade Carapanatuba, filha da artesã Nilza Natividade. A jovem trajava um a 

roupa toda confeccionada de cuia, inclusive os adereços (tiara, bolsa, sandália, colar, 

brinco e bracelete, inclusive, o nome, na faixa, também foi feito com cuia). 

Figura 11 – Rainha do Primeiro Festival de Cuias da Região do Aritapera 

 
Fonte: SOUSA, Á.Fabíola. Acervo da pesquisa, agosto de 2018. 
 

 O festival foi encerrado com um show da banda Mazinho.com e do grupo 

Banzeiro de Carimbó. Mulheres integrantes do grupo fizeram uma breve oficina, 

fazendo uma demonstração dos passos principais do carimbó. Depois, o chão ficou 

pequeno para tanto pé. As saias coloridas rodopiantes faziam o charme no salão.  

As artesãs da Asarisan estavam todas reunidas neste momento de realização de 

mais um sonho coletivo. Elas eram incessantes ao trabalhar. Foi a semana toda de 

preparação, pois elas prepararam uma exposição para venda de seus produtos, 

organizaram o espaço para a realização do e vento e recepção dos participantes. No dia, 

foram elas oficineiras que ensinaram como funciona a produção do artesanato. Depois 



54 

 

 

 

foram para a cozinha preparar o cardápio para a programação da noite. Nisso elas 

capricharam. Fizeram caldeirada de pirarucu, pato no tucupí, farofa de piracuí, arroz 

paraense, tacacá, vatapá, carne guisada,  

Destacam-se na produção do artesanato de cuias decoradas artesãs que integram 

a Asarisan, que atualmente conta com 19 mulheres associadas, como demonstra o 

quadro abaixo: 

Quadro 2 – Integrantes da Asarisan 
Associadas Comunidade Tipos de 

rascunho 

Comercialização Parceiros, 

filhos
12

 de 

Aritapera 

Angeli 

Raimunda Pereira 

(Mundica) 

Lenil Silva 

Enseada do 

Aritapera 

Floral e grafismos 

indígenas 

Angeli e Raimunda 

(Mundica) 

Érica  

Alex 

     

Eliane (Lica), 

Eliete, Marta 

Maduro, Cecília 

Centro do 

Aritapera 

Floral e grafismos 

indígenas 

Eliane (Lica), Eliete, 

Marta Maduro, 

Cecília 

Filha da Ilda 

     

Lélia Maduro, 

Silvane, 

Marinalva, 

Conceição 

(Cicici) 

Carapanatuba Floral e grafismos 

indígenas 

Lélia Maduro e 

Silvane 

Iolanda, Vanessa 

Gorete 

Genilda, Maria 

Juceli (Rosa), 

Maria Gracineide 

(Graça), Maria do 

Desterro, Maria 

Silva 

Cabeça d‟Onça Floral e grafismos 

indígenas 

Genilda, Maria Juceli 

(Rosa) e Maria 

Gracineide (Graça) 

 

     

Elizabete (Bete), 

Eliane, Rosimary 

(Mary), Maria 

Pereira 

Surubiu-Acú Floral e grafismos 

indígenas 

Elizabete (Bete) Filha, neta e 

sobrinha de 

Elizabete (Bete) 

 Fonte: SOUSA, Á. Fabíola, 2016. 

 

Duas artesãs (Maria Pereira e Maria da Conceição) estão afastadas do processo 

de produção e uma (Lenil Silva) apresenta limitações no processo produtivo como um 

todo, mas mesmo com a debilidade nas mãos, ainda consegue rascunhar. 

 Essas se reúnem em núcleos localizados nas comunidades: Centro do Aritapera, 

Enseada, Carapanatuba, Surubim-Açú e Cabeça d‟Onça, como demonstra o mapa a 

seguir: 

                                                 
9 
Pessoa que é nascida na comunidade 
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Figura 12 – Localização dos núcleos de produção das comunidades que integram 

a Asarisan 

 

Elaboração: DURAN, Elenice, 2017. 

Fonte: Dados da pesquisa de campo. 
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Os núcleos de produção do artesanato foi uma estratégia bem acertada para que a 

Associação desse certos, uma vez que que todas as artesãs tem a possibilidade de produzir em 

conjunto, mas em lugares diferentes. Separar não ocasionou cisão, ao contrário, foi sinônimo 

de união e fortalecimento. 

Os núcleos de produção do artesanato de cuias funcionam nas casas de Angeli, 

Cecília, Lélia, Elizabete e Maria Gracineide, artesãs da Asarisan, como demonstra o mapa 

acima. As imagens a seguir darão uma visão mais concreta deste espaço. 

 

Figura 13 – Casa da Angeli (Núcleo do artesanato na comunidade Enseada) 

 
Fonte: SOUSA, Á.Fabíola. Acervo da pesquisa, julho de 2016. 
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Figura 14 – Casa da Dona Cecília (Núcleo do artesanato na comunidade Centro do Aritapera) 

 
Fonte: SOUSA, Á.Fabíola. Acervo da pesquisa, julho de 2016. 

Figura 15 – Casa da Dona Lélia (Núcleo do artesanato na comunidade Carapanatuba) 

 
Fonte: SOUSA, Á.Fabíola. Acervo da pesquisa, julho de 2016. 
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Figura 16 – Casa da Dona Maria Gracineide Figura (Núcleo do artesanato na comunidade 

Cabeça d'Onça) 

 
Fonte: SOUSA, Á.Fabíola. Acervo da pesquisa,dezembro de 2016. 
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Figura 17 – Casa da Dona Elizabete (Núcleo do artesanato na comunidade Surubim-Açú) 

 
Fonte: SOUSA, Á.Fabíola. Acervo da pesquisa, julho de 2016. 
 

Devido à distância geográfica entre as comunidades e à dificuldade principalmente na 

seca para o deslocamento necessário para a confecção do artesanato, o “núcleo” foi a melhor 

metodologia que as artesãs encontraram para o bom andamento do fazer artesanal. Assim, as 

artesãs de cada núcleo trabalham em suas próprias comunidades, o que se torna mais viável 

para as artesãs das comunidades Cabeça d‟Onça e Surubim-Açú, pois são as comunidades 

mais distantes das demais, as quais ficam em um braço direito, à montante do rio Amazonas. 

O encontro de todas as artesãs da associação só acontece para reuniões internas e com 

instituições e/ou pessoas externas. Na maioria das vezes essas reuniões acontecem na 

comunidade Centro do Aritapera, por terem o Ponto de Cultura como um local de referência, 

que é da associação e oferece espaço adequado para tal finalidade. 

A partir da associação deu-se nova direção à comercialização desse produto, com o 

auxílio do Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular – CNFCP, do Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN, que na região desenvolveu e apoiou 

projetos nos quais as mulheres artesãs tiveram oportunidade de difundir seu trabalho em 

novos pontos de exposição e comercialização, e, dessa forma, obter uma renda melhor, tanto 
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pelo aumento do preço de venda do produto – atualmente uma peça pequena custa em média 

três reais – quanto pelo aumento da quantidade vendida. “As cuias passaram a ser vendidas 

por pelo menos três reais a unidade (da peça pequena), chegando a até mais de 30 reais (nas 

peças maiores e mais trabalhadas)”, informa Carvalho (2011, p. 38).  

Olha, o meio de venda, pra aquela época, que hoje em dia, a gente já olhando o 

passado, naquela época não tinha valor mesmo, só que eles achavam que tinha né. 

Era muito pouco, eu ainda cheguei a carregar de cuia na cabeça, daqui lá pra aquela 

beira do Amazonas, lá pra aquela primeira entrada que tem. A gente pegava o barco, 

no verão, que ficava tudo terra, a gente carregava na cabeça para levar lá para 

Santarém. Às vezes deixava lá na casa de uma senhora e não trazia nem a metade do 

dinheiro. Aí, conforme ela vendia alguma, ela mandava, quando não outra vez, 

quando ia, recebia de novo uma pontinha. E assim que era, mas era muito pouco 

ainda. Aqui, ele paga dez reais a dúzia. Dez reais. É, mas como eu to dizendo uma 

cuia feia, sem qualidade. Pela associação, conforme o tamanho da cuia, ela varia de 

preço. Tem de três, tem de cinco, tem de oito, tem de dez. tem outras peças variadas. 

Tem peça até de quarenta reais (Raimunda Pereira, Enseada do Aritapera, dezembro 

de 2015). 

  

Outro tipo de cuia que fabricavam e também comercializavam, eram as “cuias 

pitingas”. Faziam-nas em forma de baldes, cuias grandes para utensílio doméstico ou para o 

auxílio aos pescadores na retirada de água da canoa. Essas cuias também eram vendidas a 

marreteiros que as compravam nas comunidades – ou em Santarém, na „beira‟, como de praxe 

se referem ao comércio na área do cais. Por muito tempo essas cuias foram vendidas para 

atravessadores a baixo custo, o que implicava na desvalorização do produto, como destaca 

Carvalho: 

Para esses agentes, em geral, as cuias eram vendidas em dúzias pelo preço médio de 

três reais à vista (...) quando ornadas com incisões, o preço médio da dúzia 

aumentava em torno de 50 centavos (CARVALHO, 2011, p. 35).  

 

Figura 18 – Tabela do preço das peças do artesanato de cuias produzido pela Asarisan 

Produtos Preço de Venda R$ 

Cuia P  R$                      6,50  

Cuia M  R$                      8,00  

Cuia G  R$                    11,00  

Cuia G Cheia  R$                    18,00  

Travessa M c/ apoio  R$                    15,00  

Travessa G c/ apoio  R$                    18,00  

Travessa GG c/ apoio  R$                    25,00  

Travessa GG cheia c/ apoio  R$                    35,00  

Tigela c/ apoio P  R$                    10,00  

Tigela c/ apoio M  R$                    15,00  

Tigela c/ apoio G  R$                    20,00  

Copo c/ apoio P  R$                      7,00  

Copo c/ apoio M  R$                      7,50  

Maraca P  R$                      7,00  
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Maraca M  R$                      8,00  

Futeira c/ apoio G  R$                    20,00  

Petisqueira M  R$                    10,00  

Porta Guardanapo  R$                      7,00  

Saleiro  R$                      6,00  

Pimenteiro  R$                      6,00  

Paliteiro  R$                      6,00  

Açucareiro c/ apoio + tampa + colher P  R$                    16,00  

Farinheira c/ apoio + tampa + colher M  R$                    18,00  

Molheira c/ apoio e colher M  R$                    12,00  

Porta cartão  R$                      6,00  

Porta caneta 5 furos  R$                      8,00  

Boneca  R$                    27,00  

Cesto M  R$                    14,00  

Vaso decorativo c/ apoio M  R$                    15,00  

Vaso de parede M  R$                    12,00  

Vaso de parede G  R$                    20,00  

Xaxim M  R$                    20,00  

Xaxim G  R$                    25,00  

Luminária Teto  R$                    25,00  

Bracelete fino liso  R$                      7,00  

Bracelete fino ondulado  R$                      9,00  

Bracelete largo liso  R$                      7,00  

Bracelete largo ondulado  R$                      9,00  

Porta Fósforo  R$                    10,00  

Candelária 1 cuia  R$                    28,00  

Candelária 2 cuias  R$                    37,00  

Enfeite de Parede Oval  R$                    30,00  

Adorno cuias P  R$                    30,00  

Adorno M  R$                    34,00  

Enfeite de Parede Redondo  R$                    20,00  

               Fonte: Asarisan, 2017. 

A situação só veio se alterar a partir da intervenção de projetos implementados por 

órgãos públicos e organizações não governamentais, na última década, reconfigurando a 

identidade feminina de artesã. Raimunda, da comunidade Enseada do Aritapera, em seu 

relato, deixa nítida a importância que o trabalho artesanal feito na associação tem na vida de 

cada mulher. 

Hoje nós somos reconhecidas não somente por nome, mas nós somos reconhecidas 

pelo trabalho, é um trabalho que levou os nomes das nossas comunidades e não só o 

nome, mas levou as pessoas a nos respeitarem, a nos darem valor não só como 

aquela mulher que fica lá na beira do fogão pra fazer a comida, aquela mulher que 

fica só pra lavar a roupa em casa, mas aquela mulher que hoje até os esposos já 

olham e dizem: não, eu tenho uma companheira de vida em casa, uma companheira 

que eu tenho que dar valor, eu tenho que respeitar. Porque naquela época tanto a 
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mulher quanto o marido eram atrasados porque não conheciam certos valores, um 

não conhecia do outro. Hoje não, hoje cada marido dá valor a sua esposa porque 

sabe que ela tem um respeito, ela tem uma habilidade, além de ela ter habilidade ela 

tem uma ciência tão grande, ela tem a parte do saber, do saber e o educar, e isso 

ninguém vai tirar dela, ninguém, só se o Senhor quiser deixar mesmo! (Raimunda 

Pereira, Enseada do Aritapera, dezembro de 2015). 

 

Independente de cuidarem dos afazeres domésticos, do roçado ou do pescado, todas as 

mulheres da casa contribuem de forma direta ou indireta no trabalho do artesanato de cuias 

lisas ou ornamentadas. Essa é uma produção local na qual o saber e o fazer são transmitidos 

pelas mulheres mais velhas às mulheres mais novas. Além de configurar-se como uma prática 

cultural feminina tradicional, o artesanato de cuias é ainda hoje uma fonte de renda importante 

para o sustento das famílias da região e sem dúvidas trouxe empoderamento a essas mulheres. 

o  artesanato de cuias mudou minha vida assim, porque a renda foi mais, a gente 

teve mais como investir na educação dos filhos da gente... pro dia a dia, pras coisas 

pessoais, tudo que precisamos pra melhor pros filhos da gente. Então eu achei que 

levantou, mas assim, é uma responsabilidade bem grande que a gente tem sobre esse 

trabalho, conhecimento, é... vários cursos que nós já fizemos (Genilda Lopes 

Rodrigues, Cabeça d‟Onça, dezembro de 2015). 

 

Como bem relata Dona Raimunda, essa mulher passou a se reconhecer enquanto artesã 

por meio da associação, o que agregou à ocupação de doméstica outra função remunerada, a 

de artesã, além disso, os seus maridos passaram a lhes respeitar mais e ainda conseguiram 

elevar o nome de Aritapera por meio das comunidades onde funcionam os núcleos de trabalho 

com o artesanato.  

 

3.1.3 As técnicas do fazer artesanal das cuias bordadas 

 

O fazer artesanal das cuias pretas, bordadas/rascunhadas do Aritapera é realizado por 

mulheres que dispensam destreza em movimentos rígidos e ao mesmo tempo delicados ao 

fazer a incisão dos grafismos. 

Tocar e manipular coisas com a mão produz um mundo de objetos – objetos que 

conservam sua constância de forma e tamanho [...]. O lugar é uma classe especial de 

objetos [...] Uma pessoa que manipula um objeto sente não apenas a sua textura, mas 

as suas propriedades geométricas de tamanho e forma [...]. A pele é capaz de 

transmitir certas ideias espaciais e pode fazê-lo sem o apoio dos outros sentidos, 

dependendo somente da estrutura do corpo e da capacidade de movimento (TUAN, 

2012, p. 23-24). 

 

 

 O artesanato produzido exclusivamente pela Asarisan obedece aos seguintes 

procedimentos: o primeiro passo é colher o fruto da cuieira, para isso, as artesãs podem ou 

não ter em mente o tipo de peça que irão confeccionar, pois para cada peça, existe um tipo 

(formato e tamanho) de cuia específico. 
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Ricamente ornamentadas com os bordados ou simplesmente pretas ou pitingas (sem 

pigmentação), as cuias integram uma classe de objetos muito presente na vida dos 

habitantes da região amazônica. São usadas especialmente pelas populações 

ribeirinhas em atividades variadas e rotineiras: para pegar e armazenar água do rio, 

beber água, guardar, servir e consumir alimentos, tirar água da canoa durante a 

navegação, tomar banho, lavar roupa, guardar apetrechos de trabalho, torrar farinha, 

criar mudas de plantas, alimentar animais e, também, servem como urinóis, enfeites, 

brinquedos, vasos. Nas cidades as cuias pintadas aparecem no serviço de alimentos, 

em lojas de artigos religiosos, como objetos decorativos, ímãs de geladeira e 

acessórios de moda feminina como bolsas, brincos, pingentes e braceletes, mas, 

acima de tudo, são indispensáveis nas bancas de tacacá (um prato feito à base de 

derivados da mandioca). Constituem, por assim dizer, um dos principais signos da 

identidade e cultura regional (IPHAN, s/n, 2015). 

 

Depois do fruto colhido, ele é partido ao meio para a retirada do miolo, o que as 

artesãs chamam de bucho ou tripa da cuia. 

Figura 19 – Facão utilizado para bandar a cuia 

 
Fonte: SOUSA, Á.Fabíola. Acervo da pesquisa, julho de 2016. 

 

Figura 20 – Serra utilizada para bandar a cuia 

 
Fonte: SOUSA, Á.Fabíola. Acervo da pesquisa, julho de 2016. 
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Figura 21 – Tripa ou bucho da cuia 

 
Fonte: SOUSA, Á.Fabíola. Acervo da pesquisa, julho de 2015. 

 

Após a retirada dessa massa, as cuias são colocadas na água, dentro de um recipiente, 

que geralmente são baldes e bacias, lá ficam até que a cuia esteja pronta para receber o 

próximo processo. 

Figura 22 – Cuias de molho 

 
Fonte: SOUSA, Á.Fabíola. Acervo da pesquisa, julho de 2015. 

 

A próxima etapa é a raspagem, feita com o auxílio de faca, facões e colheres e de um 

pano que é colocado sob as pernas para dar suporte à cuia para que ela seja raspada com 

firmeza. A raspagem serve para tirar todo o resíduo que ainda possa existir dentro da cuia, 

inclusive os “calombos” pequenos caroços do próprio fruto. 
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Figura 23 – Facão utilizado para a raspagem 

 
Fonte: SOUSA, Á.Fabíola. Acervo da pesquisa, julho de 2015. 

 

Figura 24 – Artesã utilizando faca e colheres 

 
Fonte: SOUSA, Á.Fabíola. Acervo da pesquisa, julho de 2015. 
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Figura 25 – Pano utilizado para apoiar a cuia 

 
Fonte: SOUSA, Á.Fabíola. Acervo da pesquisa, julho de 2015. 

  

Figura 26 – Colher utilizada na raspagem 

 
Fonte: SOUSA, Á.Fabíola. Acervo da pesquisa, julho de 2015. 
 

Feita a raspagem, vem a próxima etapa que é o alisamento, também se entende por 

polimento, processo que deixa as cuias bem limpas, lisas e uniformes, de acordo com a peça 

desejada. O polimento e acabamento são feitos na parte externa da cuia, com a utilização de 

lâminas, folha seca de embaubeira, língua e escama de pirarucu secos. 
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Figura 27 – Lâmina utilizada para raspar a cuia 

  

Fonte: SOUSA, Á.Fabíola. Acervo da pesquisa, julho de 2016.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Figura 28 – Folha seca da embaubeira 

 
Fonte: SOUSA, Á.Fabíola. Acervo da pesquisa, julho de 2016. 
 

Figura 29 – Escama seca de pirarucu 

 
Fonte: SOUSA, Á.Fabíola. Acervo da pesquisa, julho de 2016. 
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Figura 30 – Folha verde da embaubeira 

 
Fonte: SOUSA, Á.Fabíola. Acervo da pesquisa, dezembro de 2016. 

 

Nesse processo de polimento as artesãs fazem a medição das bordas com o 

auxílio de uma fita métrica para que fiquem todas uniformes, principalmente quando 

são feitos pedidos de jogos, os quais elas denominam de família, que são combinações 

de um determinado número de peças feitas da menor para a maior. 

Figura 31 – Artesã medindo a borda da cuia 

 
Fonte: SOUSA, Á.Fabíola. Acervo da pesquisa, julho de 2016. 

 

Figura 32 – Cuias após o polimento 

 
Fonte: SOUSA, Á.Fabíola. Acervo da pesquisa, dezembro de 2016. 
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Após o polimento ou alisamento, as cuias estão preparadas para receber o 

tingimento que é feito com o cumatê
13

. A casca dessa árvore com a qual se faz o 

tingimento geralmente é comprada de marreteiros, em feixes, pois a espécie é 

encontrada em área afastada da várzea, à qual chamam de colônia. Essa casca é 

colocada dentro d‟água “de molho”, em um recipiente, geralmente em baldes, raramente 

em bacias de plástico. Lá ficam durante dias, até que se perceba que o corante de cor 

avermelhado da casca foi liberado. Feito isto, as artesãs preparam um jirau, para o qual 

também chamam de puçanga, onde colocam as cuias já tingidas com o auxílio de penas 

de galinha. 

Figura 33 – Artesã Cecília tingindo cuia 

 
Fonte: SOUSA, Á. Fabíola. Banco de dados da pesquisa, outubro de 2015. 

                                                 
13

 Tipo de árvore da qual é extraída a casca que dá tonalidade avermelhada à cuia. 
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Figura 34 – Cumatê 

 

Fonte: SOUSA, Á. Fabíola. Banco de dados da pesquisa, outubro de 2015. 

 

Nessa puçanga as cuias são postas para que o tingimento seja fixado, lá 

permanecem durante dois ou três dias, no processo de virar e desvirar as cuias ou peças 

de cuias. Nesse processo as peças são cobertas com cinza e nelas é borrifada urina 

humana que contém amônia, o que permite com que a cuia fique na cor preta. É 

importante frisar que as artesãs da Associação dispensam bastante cuidado neste 

processo, uma vez que, se elas não forem bem tingidas, as cuias podem apresentar 

falhas e automaticamente serem excluídas do último destino que é a comercialização, 

como bem observa Camargo Fona (2015):  

Dessa forma, a cuia fixa melhor o cumatê, uniformizando e inalterando seu 

brilho, o que mantém a durabilidade e resistência da fixação da sua tintura. 

Uma vez transformado numa laca de alta qualidade, a tintura da cuia preta 

não espoca ou não sai com facilidade (CAMARGO FONA, 2015, p. 92). 

 

 A pesquisa acadêmica in titulada “Pintando cuias, pintando vidas: Tradição e 

Arte pelas mãos da família Camargo Fona” de Angelsea Augusta Lobato Camargo 

Fona, dissertação submetida ao Programa de Pós-Graduação Mestrado e Doutorado em 

Geografia – PPGG, da Universidade Federal de Rondônia – UNIR, acrescentou 

importantes informações e comparações a respeito da arte de pintar cuias.  

Para as cuias de Aritapera costuma-se chamar de rascunhadas, ato de raspar a 

tintura preta provocada pelo cumatê, Fona (2015) compreende que o processo de 

tingimento da cuia pitinga com o cumatê também pode ser chamado de pintura, mesma 

expressão utilizada para a aplicação com tintas artificiais às cuias tingidas ou naturais 
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feitas por artesãos, com atenção aos da família Camargo Fona, aos quais a pesquisa de 

Angelsea Camargo Fona se refere. 

Deste modo, no que se refere às características da pintura das cuias pretas, 

todos os filhos de Pedro e D. Dica Fona aprenderam com estes a pintura 

tradicional, bem como reconhecer a boa qualidade das cuias pretas da região 

do Aritapera, em especial as provenientes da comunidade do Centro do 

Aritapera e Cabeça d‟onça que está relacionada ao processo artesanal de seu 

tingimento e fixação da tinta, pois uma boa cuia preta, como eles dizem „não 

piririca‟ ou seja, a tintura da cuia preta não sai com facilidade e nem fica com 

aspecto de tinta quebradiça ou craquelada (CAMARGO FONA, 2015, p. 92).  

 

A observação de Camargo Fona (2015) mostra que as cuias pretas de Aritapera 

tem relevância no processo do fazer artesanal de sua família com a pintura à tinta 

também em cuias, pois o fornecimento dessa matéria prima otimiza o tempo dessa 

produção, uma vez que não será mais necessário tingir a cuia com o cumatê para a 

posterior aplicação da tinta. 

A pesquisa sobre o artesanato de cuias de Camargo Fona (2015) e esta pesquisa 

são importantes pra o fomento da cultura local – de Santarém – quem, pois através 

desse saber-fazer artesanal  é possível contar sobre histórias de vidas reais de pessoas 

que fazem arte, além de podermos conhecer o lugar onde vivem, suas crenças, mitos, 

anseios e receios. 

Ao falar do espaço de produção, Almeida Silva (2007) também trata do 

artesanato como um marcador territorial. Assim ele descreve: 

O artesanato Jupaú é rico e tem uma peculiaridade própria e original, 

conferindo-lhe a pertença ou conhecença de sua identidade cultural, como 

marcadores simbólicos, fabricados, históricos, musicais e funcionais, 

estabelecendo dessa maneira, os marcadores territoriais diferenciando-lhes 

dos demais grupos indígenas (ALMEIDA SILVA, 2010, p. 172-73). 

 

À mesma maneira se apresenta o artesanato de cuias produzido pelas artesãs de 

Aritapera. As próprias incisões que dão forma aos traças, rascunhos, grafismos 

indígenas ou florais podem ser considerados como um “marcador territorial” pois 

registra naquela peça, ao retirar a tintura negra da cuia, as emoções que cada artesã está 

depositando naquele artesanato, é a sua identidade que fica estampada na arte. 

 Fazem parte desse conjunto a sutileza e a destreza que as artesãs dispõem ao 

fazer artesanal, pois é principalmente por meio do cuidado, dos detalhes que o 

artesanato das artesãs da Asarisan é reconhecido nas lojas de Santarém e por onde ele 

passa. Ao nos remetermos à cuia bordada de Aritapera, estamos nos remetendo às suas 

próprias vidas, a sua identidade, a sua ancestralidade indígena, ao seu modo de ser 

ribeirinho/varjeiro. 
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CAPÍTULO IV: AS IMAGENS REVELAM SOBRE O LUGAR 

 

Iniciamos este capítulo de imagens mostram do o desembarque de passageiros, 

uma vez que a embarcação, seja ela de grande porte, como a que estamos vendo, seja 

ela de pequeno porte, como as bajaras, botes e canos, é ela o principal meio de 

transporte dos ribeirinhos. A movimentação inicia na frente da cidade de Santarém, com 

embarque, carga e descarga de mercadorias para em seguida iniciar a viagem à região 

de Aritapera. Os barcos José Marcos IV, Jose Marlison e Augusto Filho fazem a rota 

para as comunidades à margem direita, à montante (Enseada do Aritapera, Centro do 

Aritapera e Carapanatuba). Essas mesmas embarcações fazem rota até a comunidade de 

Água Preta, que não faz parte do recorte espacial desta pesquisa.  

As embarcações Capitão Fagner e Luciane fazem linha para as Comunidades 

Cabeça d‟Onça e Surubiu-Açú que estão à margem esquerda, à montante, com relação à 

margem das comunidades já citadas, contudo, estão localizadas em outro canal do rio 

Amazonas, que, considerando o ponto de partida que é a frente da cidade de Santarém, 

também estão à margem direita do rio, à montante. 

Figura 35 – Desembarque de passageiros 

 
Fonte: SOUSA, Á.Fabíola. Acervo da pesquisa, julho de 2016. 
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Figura 36 – Casa palafita 

 
Fonte: SOUSA, Á.Fabíola. Acervo da pesquisa, julho de 2016. 

 

.  

No período das cheias, a imagem de casas flutuando sobre as águas, ou até 

mesmo submersas, faz entender a primazia da arquitetura popular bastante específica da 

região, onde as construções de hoje são usualmente feitas de madeiras e suspensas sobre 

palafitas à beira do rio. Já no período da seca, a estrutura que suspende a casa, fica 

exposta, dando a noção de quão alta é para não correr o risco de ser alagada no período 

da subida do rio. 

A casa palafita é uma das características principais do cenário 

varjeiro/ribeirinho. Além de característica é necessária, uma vez que casas suspensas 

protegem os moradores e as criações (gados, galinhas, cachorros etc.) das inundações 

ocasionadas pela cheia do rio Amazonas, tendo em vista que a sazonalidade do rio 

interfere diretamente no modo de vida dos Aritaperenses 

Essa arquitetura preserva, em linhas gerais, os mesmos padrões vistos por 

Eduardo Galvão em Itá: “As habitações, exceto nos centros urbanos, são construídas de 

madeira e palha, obtidas de palmeira como a paxiúba o buriti e o caraná. Geralmente a 

habitação se eleva sobre estacas para ficar a salvo das inundações periódicas” 

(GALVÃO, 1976, p.13). As coberturas de palha também foram usadas nas várzeas de 

Santarém, até um passado recente, e as casas do Aritapera já foram bem mais rústicas, 

segundo lembram moradores.  
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No tempo que eu era pequena, a nossa casa era coberta com palha, o assoalho 

era de pau roliço (esses paus cortado no motor), com as estacas afincadas na 

terra mesmo. Foi a enchente que já meteu o assoalho (quer dizer, o aterro), 

que era aterro, as casas não tinham assoalho. Quem podia fazer embarreada 

fazia, quem não podia fazia com palha, cobria e fazia as paredes de palha, 

apertava tudo pelos cantos pra ela não ficar voando, e botava terra, fazia 

aquele “aterrão”! A gente carregava terra! Fazia aquelas sapatas ao redor com 

esse paus do mato e se passava (Maria Izabel, Carapanatuba, 2015). 

 

Nos chama a atenção os detalhes da antiga casa descrita por Dona Maria Izabel 

mais conhecida como Iza. Esses detalhes revelam o que Almeida Silva denomina de 

“marcadores territoriais”. 

A casa é um dos primeiros referenciais, como “marcador”, pois é a partir dela 

que passamos a perceber a exterioridade do mundo, o que evidencia como 

ponto de referência no mundo, como forma de habitação e proteção, de dar 

sentido ao mundo. A imagem da casa compõe a abstração imemorial e 

aproxima a junção entre memória e imaginação, lembrança e imagem. 

A memória da primeira moradia como referencial não nos abandona durante 

a vida, pois sempre retornamos a ela seja através das memórias ou 

lembranças agradáveis ou não, como sonho e devaneio, e obstinadamente 

está presente em nossa imaginação (ALMEIDA SILVA, 2010, p. 105-106). 

 

As casas também não eram tão altas, porém, com o aumento progressivo do 

nível das enchentes, cada vez mais os proprietários procuram elevá-las em estacas 

compridas sobre a terra.   

Apesar de a gente viver assim por água, o único perigo é agora essas 

enchentes grandes. Que naquele tempo não tinham essas enchentes! Que eu 

me lembro, a primeira enchente que eu me lembro, foi de 53. Foi a enchente 

que já meteu o assoalho (quer dizer, o aterro), que era aterro, as casas não 

tinham assoalho (Lenil Silva, Enseada do Aritapera, outubro de 2015).  

 

A elevação das casas está cada vez mais alta e é feita atualmente com auxílio de 

macacos hidráulicos, por mão de obra especializada, mas informal, de carpinteiros 

populares também residentes em áreas de várzea. Aos moradores que não podem pagar 

pelo serviço de “levantar as casas” e têm suas moradas alagadas quando a enchente é 

“brava”, resta fazer marombas dentro de casa, uma espécie de suspensão do assoalho, 

para que, dessa maneira, possam proteger das alagações o mobiliário e utensílios 

domésticos, e, assim, permanecer na moradia. Porém, nem sempre lhes é garantindo 

esse último recurso, sendo às vezes necessária a saída temporária de suas casas até que o 

nível do rio comece a descer. Enquanto isso procuram abrigo na casa de parentes na 

cidade de Santarém, ainda assim, fazem visitas frequentes à sua comunidade para 

verificar como suas casas se encontram. Essa atitude demonstra o sentimento de 

pertencimento que os ribeirinhos de Aritapera têm pelo lugar onde vivem. 
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A própria casa – sua estrutura física – é um marcador territorial, pois representa 

um modo de vida. 

Figura 37 – Morador retirando água da canoa com uma cuia 

 
Fonte: SOUSA, Á.Fabíola. Acervo da pesquisa, julho de 2015. 

A imagem acima revela a importância que tem as pequenas embarcações na vida 

dos varjeiros/ribeirinhos de Aritapera, uma vez que sem as bajaras, botes e canoas, seria 

difícil ou talvez impossível a locomoção em seu espaço de convivência/moradia. A 

imagem também demonstra uma das várias utilidades da cuia, que é retirar água da 

embarcação, para que ela não alague; expressão utilizada com frequência pelos 

varjeiros/ribeirinhos de Aritapera quando se referem à entrada de grande quantidade de 

água nas pequenas embarcações, que oferece o risco de alagação/inundação. Para que 

isso não ocorra é preciso que a água seja retirada; a cuia pitinga é o instrumento 

preferido para este fim. 
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Figura 38 – Ponte na comunidade Carapanatuba em tempo de seca 

 
Fonte: SOUSA, Á.Fabíola. Acervo da pesquisa, outubro de 2015. 

 

Esta imagem ajuda a situar o leitor sobre o fenômeno da seca/vazante do rio 

Amazonas na comunidade Carapanatuba. Esta ponte, neste período fica exposta e 

auxilia os moradores no acesso ao porto de atracação das embarcações. 

Como podemos ver, é um longo percurso e dificultoso, pelo peso das 

encomendas, bagagens, rancho
14

, quando é necessário carregar, nos ombros, às casas. 

No período da cheia esta ponte fica completamente submersa. Desta vez o rio dá lugar 

às bajaras e canoas e o transporte, das pequenas embarcações, pode ser feito até à porta 

da casa dos moradores. 

Desse modo, a ponte e a porta são possibilidades que as coletividades e 

sociedades encontram como proteção, mas não são hermeticamente fechadas, 

visto que as relações são construídas historicamente e a apreensão da cultura 

mostra-se igualmente dinâmica e aberta, e estão sujeitas a modificações, seja 

por necessidade interna ou por influência externa (ALMEIDA SILVA, 2010 

p.107). 

 

Almeida Silva, tendo com referência Simmel (1996) vê a ponte e a porta como 

“marcadores territoriais”, pois nos remetem aos elementos simbólicos que dão 

significado ao modo de vida dos ribeirinhos de Aritapera e, por que não, a sua própria 

existência o mundo, uma vez que, durante toda a vida das pessoas desse lugar, seus pés 

deixaram marcas entre a ponte e a porta. 

 

                                                 
14

 Também chamado de despesa. 

Mercadorias compradas para o consumo familiar. 
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Figura 39 – Cuieira 

 
Fonte: SOUSA, Á.Fabíola. Acervo da pesquisa, outubro de 2015. 
 

A imagem acima mostra a cuieira no espaço de moradia da artesã Angeli e de 

seu filho Alex que, recentemente, também começou a produzir o artesanato das cuias 

bordadas. Nas comunidades Enseada, Centro e Carapanatuba, as cuieiras estão dispostas 

nos quintais de moradia e aos redores, não foi registrada nenhuma plantação em grande 

quantidade, como na comunidade Cabeça d‟Onça, onde registramos um cuial – 

plantação de cuia em grande número. 

As imagens a seguir obedecem às características mencionadas no subitem 3.1.3 

referente às técnicas do fazer artesanal das cuias bordadas. 

 

 



78 

 

 

 

Figura 40 – Cuias de molho na água 

 
Fonte: SOUSA, Á.Fabíola. Acervo da pesquisa, outubro de 2015. 

Figura 41 – Artesãs modelando a corda da cuia 

  
Fonte: SOUSA, Á.Fabíola. Acervo da pesquisa, outubro de 2015. 
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Figura 42 – Artesã alisando a cuia com a folha da embaubeira 

 
Fonte: SOUSA, Á.Fabíola. Acervo da pesquisa, outubro de 2015. 
 

 

Figura 43 – Artesã raspando a cuia 

 
Fonte: SOUSA, Á.Fabíola. Acervo da pesquisa, outubro de 2015. 
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Figura 44 – Artesã alisando a cuia com folha de embaubeira 

 
Fonte: SOUSA, Á.Fabíola. Acervo da pesquisa, outubro de 2015. 

 

Figura 45 – Materiais utilizados para a confecção do artesanato 

 
Fonte: SOUSA, Á.Fabíola. Acervo da pesquisa, dezembro de 2016. 
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Figura 46 – Cuia banda para tacacá 

 
Fonte: SOUSA, Á.Fabíola. Acervo da pesquisa, julho de 2016. 

 

Figura 47 – Artesã rascunhando grafismo indígena na cuia
15

 

 
Fonte: SOUSA, Á.Fabíola. Acervo da pesquisa, novembro de 2016. 

 

 

 

                                                 
15

 Registro feito no centro de artesanato Cristo Rei, lugar onde as artesãs têm um ponto de 

comercialização, na cidade de Santarém. 
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Figura 48 – Artesã rascunhando grafismo indígena na cuia 

 
Fonte: SOUSA, Á.Fabíola. Acervo da pesquisa, novembro de 2016. 

 

Figura 49 – Bracelete confeccionado pelas artesãs do núcleo Cabeça d'Onça 

 
Fonte: SOUSA, Á.Fabíola. Acervo da pesquisa, novembro de 2016. 
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Figura 50 – Cuias naturais e tingidas com cumatê 

 
Fonte: SOUSA, Á.Fabíola. Acervo da pesquisa, outubro de 2015. 

 

Figura 51 – Cuias naturais, sem tingimento 

 Fonte: SOUSA, Á.Fabíola. Acervo da pesquisa, outubro de 2015. 
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Figura 52 – Cuia pitinga 

  
Fonte: SOUSA, Á.Fabíola. Acervo da pesquisa, dezembro de 2016. 

 

Figura 53 – Artesã tingindo cuia com cumatê 

 
Fonte: http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/1055 
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Figura 54 – Tucunaré rascunhado em cuia preta 

 
Fonte: SOUSA, Á.Fabíola. Acervo da pesquisa, outubro de 2016. 
 

Figura 55 – Enfeite de parede floral 

   
Fonte: SOUSA, Á.Fabíola. Acervo da pesquisa, outubro de 2016. 
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CAPÍTULO IV: ARITAPERA CONTA HISTÓRIAS DE VIDA SOB O OLHAR 

GEOGRÁFICO 

 

 

 

 

Figura 56 – Dona Lenil, artesã e sabedora 

 
Fonte: Capa do livro Terra, água, mulheres & cuias. PRODETUR, 2013. 
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CAPÍTULO V: ARITAPERA CONTA HISTÓRIAS DE VIDA SOB O OLHAR 

GEOGRÁFICO 

 

Neste capítulo nos propomos dissertar sobre a trajetória de vida das mulheres de 

Aritapera, destacando dois importantes fenômenos, a relação que essas mulheres 

mantêm com o saber-fazer artesanal das cuias pretas bordadas e com as histórias 

míticas, características das áreas ribeirinhas da Amazônia. Para as formas míticas e 

simbólicas Cassirer enseja:  

 

O espaço e o tempo são a estrutura em que toda a realidade está contida. Não 

podemos conceber qualquer coisa real exceto sob a condição do espaço e do 

tempo... No pensamento mítico, o espaço e o tempo nunca são considerados 

como formas puras ou vazias. São vistos como as grandes forças misteriosas 

que governam todas as coisas, que regem e determinam não só a nossa vida 

mortal, mas também a vida dos deuses (CASSIRER,1994, p.73). 

 

Neste sentido pudemos observar, registrar, vivenciar e experenciar estes dois 

fenômenos durante a pesquisa de campo, concatenada à pesquisa participante. 

Consideramos inegável a importância desses dois marcadores culturais como 

afirmadores e significadores do modo de vida desse grupo de mulheres, que se somam a 

outras simbologias de suas vivências cotidianas.  

Para isto, utilizaremos quatro entrevistas na íntegra, respaldados na história oral, 

como aporte metodológico para a análise dos dados. As entrevistas são das 

colaboradoras: Lélia Almeida e Lenil Silva. Outras duas histórias serão apresentadas e 

analisadas por meio de mapa mental. 

 

5.1 HISTÓRIA DE VIDA DE LÉLIA DE ALMEIDA MADURO 

 

Lélia de Almeida Maduro tem 69 anos, mora na comunidade Carapanatuba, 

Região do Aritapera. É artesã da Asarisan e é uma referência como liderança para as 

demais associadas. Desde a fundação da associação, Lélia já assumiu oficialmente 

quatro (4) mandatos da presidência. É uma liderança também na igreja católica de Santa 

Luzia, em sua comunidade, e não deixa de participar de nenhuma festividade. 

 

“Meu nome é Lélia Almeida Maduro. Nasci em 16 de março de 1950. Sempre morei 

aqui, mas lá mais embaixo é o nosso espaço de pai e mãe. É aqui no Carapanatuba, mas 
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é lá mais embaixo. Andando, daqui uns 10 minutos ou mais para chegar lá. Nós éramos 

vários filhos. Tinha papai, mamãe, a gente ficava fazendo as coisas juntos, tendo 

obrigações. E, digamos assim, antigamente, dava para fazer várias atividades, como 

plantar milho, plantar roça. Quando dava cacau, apanhar cacau para tirar semente, secar 

e vender os quilos de semente.  

Eu ficava mais um pouco na cozinha para fazer os afazeres da cozinha, lavar roupa, 

torrar café, fazer mingau, fazer comida. Eu tinha outra irmã, ela gostava mais de ir para 

roça, de ir para outro trabalho fora de casa, ela não tinha muita paciência para estar 

lidando com as coisas da casa. A gente às vezes comentava que quem fica em casa 

passa por preguiçoso, mas tem que dar conta de uma série de coisas. “Fulano não faz 

nada porque fica em casa”, mas ele que fica mais aperreado ainda para dar conta das 

coisas. 

Tenho quatro irmãos. A questão de diferença que os homem, no caso, cuidam de gado, 

vão pescar. Nessa época tinha muito trabalho de roçado de juta, uma fibra que o pessoal 

trabalhava, plantava e colhia. Eles se envolviam também nesses trabalhos, mas a gente 

também fazia. 

Agora que eu já encontro o gado bem ali, assim, bem aperreada, que sempre tive medo 

de gado. Acho bonito uma mulher montar a cavalo, tirar leite, e eu tinha essa vontade, 

mas não tinha coragem de fazer isso. 

Tem mulheres que elas fazem trabalho parece, como seja de homem. Carrega peso, 

muda a ponte. Nesse tempo, questão de juta, tinha mulher que cortava juta, carregava o 

feixe no ombro, duma parte para outra, e eu nunca, nunca fui boa de fazer essas coisas. 

Meu serviço não era tão pesado assim.  

Olha, o fato é o seguinte, que no interior tem trabalhos que não são para mulher fazer. É 

mais serviço pra homem, porque, digamos assim, vai pescar, vai jogar tarrafa. Tem 

mulher por aqui que joga tarrafa n‟água, mas eu não.  

O Antônio diz que eu não sei muito nadar. É, eu não sei! Ao invés de boiar n‟água, eu 

fico em pé n‟água. Sabe por que? Porque quando a gente era pequeno, quando a gente 

morava lá, tudo junto em casa, a gente descia para o porto, que era longe para buscar 

água. Quando a gente chegava lá pra saltar n‟água… Mas... e saltando n‟água... a gente 

demorava! E uma vez eu cheguei, quando fui estender minha roupa, mamãe pegou, me 

deu uns tapas por causa desse negócio de saltar n‟água. E quando eu chegava lá na beira 

do rio, eu só fazia encher meu balde e tomar banho na ponte mesmo e andava. 
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Eu tinha um irmão e uma irmã que eles largavam o balde e se mandavam! E eles 

saltavam n‟água até não querer mais, embora que quando minha mãe chegasse ela 

apanhava, mas ela ia até o meio do rio nadando. Aí eu não aprendi a nadar direito. O 

meu marido tem preocupação, ele diz: “Nasceu e foi criada aqui, não sabe nadar!” Não, 

eu… Dá para se defender um pouco, mas é a mesma coisa a questão de pescar. Eu não 

tenho jeito, não tenho paciência, não vou pescar. Aí ele diz assim, que… o peixe, se 

depender de mim, eu não como peixe porque quando tu não está e não botar comida 

para mim, eu dou meu jeito.  Esse negócio não nasceu para mim, para pescar assim, não 

tenho esse jeito. 

Papai era assim, quando era para a gente sair, era difícil o papai sair com a gente, a 

mamãe só deixava se fosse perto de casa, mas aí, sempre para a gente sair, deixava com 

alguém de confiança, uma família que fosse, a gente ia… Mas não tinha muito “homem 

vai pra cá, e vocês vão para ali”. Não… 

Casei com 23 anos. Eu não sei te dizer por quê. Eu sempre fui envolvida em trabalho de 

igreja e… eu sei lá, era assim… quando era para pedir, digamos assim, eu fiquei pouco 

tempo em Santarém estudando, porque quando era para pedir para sair, especialmente 

para estudar, era aquela questão de antigamente, “ah, vai ficar por aqui mesmo... fulana, 

filha do fulano veio de lá, só para casar, nem ajudou os pais nem nada”, e não sei o 

quê… Mas sempre aparecia pedido para eu ir para Santarém, aí vinha aquela 

dificuldade. Quando foi um dia, eu fiquei chateada, eu até chorei, falei: “quero ver um 

dia se chegar pedido pra casamento se vocês não vão deixar, nunca ouvi falar que 

alguém foi pedida em casamento e não deixaram!” Aí mamãe disse: “mas olha, Batista 

(o nome do papai era Manoel Batista), mas olha, Batista, é mesmo…” Porque no caso… 

Pede pra casar, o pai vai logo deixando.  Mas eu, claro, namorava e tudo. Depois que eu 

casei, um compadre meu disse: “poxa, eu achava que a senhora ia ser uma freira”. Aí, 

sei lá. Sei que acabei casando. Eu dizia que se eu tivesse que casar era para 25 anos. 

Entre 25 e 30, acabei casando com 23.  

No decorrer da juventude da gente, namora para cá, se diverte para ali… Namorei com 

várias pessoas que queriam muito casar comigo, mas esse negócio não vai. Acho que 

com uma pessoa, a gente planejou duas vezes assim, namorou por muito tempo, 

planejou a primeira vez, não deu certo, passou. A gente passou, ficou assim, um tanto, 

uns dois anos sem tá namorando, aí namora para cá, namora pra ali, depois volta a 

namorar e planeja o casamento, não deu certo. Aí, no caso do meu marido, a gente 

começou a namorar em novembro, e ele marca, 17 de novembro. E, 12 de junho que foi 
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dia dos namorados, a gente casou. Parece uma coisa, que quando a gente planejava com 

outra pessoa, “não, não, não, deixa passar o tempo”, parece assim, que botava uma 

tristeza se fosse casar e deixar a juventude, não, não, ainda não é tempo, e ficava nessa 

conversa, “não, deixa passar o tempo”, aí passou, não sei mesmo, foi assim, quando 

essa pessoa se manifestou para namorar comigo, foi assim, eu namoro e quero levar a 

sério mesmo, não dava nem para acreditar, mas acabou que a gente casou, tem 42 anos 

de casados. O meu marido é o Antônio Alexandre (risos), o popular Bem-te-vi. 

Tivemos 10 filhos. Meu mais velho tem 41, meu mais criança tem 25, meu caçula. A 

criação dos meus filhos não foi tão diferente da minha, porque é uma questão assim, da 

gente sempre manter... Além de filho, ter aquela intimidade, conversar e tudo. Bem, eu 

não tinha muito jeito de tratar de criança, agradar, o pai tinha mais jeito de agradar. Se 

chorasse eu dava um jeitinho de agradar, eles se calavam. Era engraçado que, quando, 

depois do almoço, a hora que o pai tivesse comigo, se ele deitasse em cima do assoalho, 

os meninos ficavam tudo ao redor dele. Ele dizia, “olha só, são tudo paro meu lado 

aqui”. Aí, ele sempre foi assim, amigo dos filhos, sabe… O mais velho andou pegando 

uns tapas porque ele era mais estripulento, ele acabou apanhando mais vezes. Os outros, 

não foi preciso ficar batendo, eles são assim, respeitam o pai, me respeitam, a gente 

conversa… Chegamos, toma a bença, beija a mão, abraça e tudo. E, na verdade, não tem 

essa de ficar esculhambando, ficar com besteira. Graças a Deus também eles são assim, 

amigos das pessoas, respeitam as pessoas, não são de fazer estripulia, eles tomam uma 

cervejinha no meio dos outros, mas dentro do normal. Graças a Deus que a gente não 

tem um filho preocupação, de estar aqui pensando nesse tal de menino. Então, Eles 

gostam de jogar dominó, às vezes eu ralho, que eu não gosto de dominó, eles dizem 

“mamãe, mas antes a gente tá jogando dominó que estar pela rua”. 

Antes do artesanato eu costurava roupa de criança até o idoso. Isso porque, no caso, a 

minha mãe, ela costurava muito bem roupa de homem, calça social, calça e camisa de 

homem. Mas ela não sabia fazer uma roupa de mulher. Aí ela mandava fazer a nossa 

roupa… Ah, aquilo me incomodava! Porque não me agradava. Assim que eu estava 

com 14 anos, comecei a cortar pano, talhava roupa, fazia, vestia, não arrumava bem, eu 

descosturava. Assim foi. Aí depois eu passei a costurar mesmo, eu costurei demais… 

Conjuntinho para criança, para mulher, para homem, para tudo, agora já não costuro 

muito, mas eu já costurei demais. Costurava, porque aqui dava muito, lá de cima dava 

muita costura, eu tinha anotado quem era. Até uma vez que, de madrugada, fui pegar 

um pano para talhar, aí tinha um pano alaranjado e tinha um pano rosa. Acabei pegando 
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enganado. Cortei, era para fazer um vestido, sei que eu cortei errado o pano, tive que 

repor o pano porque me enganei com a cor, de madrugada.  

Eu trabalhei também em escola de 1972 até… Eu me aposentei em 2000. Eu dava aula. 

Primeiro eu dava no Ensino Fundamental, primeira e segunda série, depois foi primeira, 

segunda e terceira. Depois que me veio uma parceira para aí. A parceira, lá em 82, eu 

comecei em 1972, até 1982 eu fiquei sozinha. Quando foi em 1982, entrou uma colega, 

ela dava para a primeira e segunda e eu dava para a terceira e quarta séries, porque ela 

dizia que ela não tinha pulso pra lidar com a turma maior e eu tinha que ficar. Ficava na 

terceira e quarta. Depois saiu a parceira, acabei ficando só de novo. Sei que aqui era 

muito aperreado, era muito aluno, era muita atividade. Eu tinha que preparar ficha 

individual, ficha de quatro notas, estatística, vinha a merenda, tinha que preencher tudo 

na questão do cardápio, o mapa de merenda, se não prestasse conta, não recebia 

merenda de novo, e boletim… Ah, meu Deus, era um sufoco danado! Mas eu, graças a 

Deus, até achei bom, que de tudo eu entendia e fazia um pouco de tudo. 

Olha… Quando eu era solteira, a mamãe sempre cuidava de cuia. A gente ajudava. 

Assim, a mamãe fazia trabalho de cuia, mas só cuia do tacacá, como se diz, só cuia 

banda. E a gente ajudava ela fazendo as cuias. Mas, ela não sabia fazer rascunho e era 

questão de vender pra marreteiro para ajudar nas despesas. Mas eu fazia outras coisas 

também, para eu ganhar meu dinheirinho. Mas se precisasse... eu quero comprar um 

calçado, uma roupa, vou cuidar tantas dúzias de cuias. Cuidava aquilo, terminava, 

vendia, comprava o que eu queria, pronto.  Acabou minha tarefa. E eu fazia outras 

coisas. Eu fazia trabalho de cuidado de criança recém-nascida. Depois que eu casei, eu 

sempre cuidava de cuia, mas assim, eu não tinha muito tempo, e aí eu costurava, 

costurei muito… às vezes eu riscava cuia para as pessoas, para lavar uma roupa para 

mim, ou torrar um café, que antes torrava o café, alguma coisa assim, mas eu sempre 

gostava de me envolver com as coisas da cuia. E depois, em 2000 começou essa questão 

desse projeto das cuias, através da Luciana, que é antropóloga, veio do Museu do 

Folclore, ela veio com a pesquisa, chegou até nós… Partiu daí a proposta com a gente… 

uma questão de inovação, de fazer resgate da cultura e tudo. A partir daí, como eu me 

aposentei, pouquinho depois de 2000, eu me envolvi direto, de ficar participando das 

oficinas e fazer. Depois, com a proposta de a gente fazer peças e começar a se envolver 

mesmo, a diversificar peça. Como foi do agrado, digamos assim, de todos os clientes e 

tudo, a gente continuou. Aí eu tive mais tempo pra dispor em cima do trabalho do 

artesanato. Eu tenho habilidade de todo o processo das cuias, e já encerra com as 
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incisões que eu faço, eu tenho facilidade de fazer. Eu faço traço geométrico, que a gente 

diz indígena, tapajônico, eu faço floresta mesmo.  

Eu olhava uma prima minha, que ela riscava, eu olhava uma tia minha que riscava. Eu 

comecei a riscar. Assim, se eu olhar, digamos um pano, que tem uma estampa, qualquer 

desenho que eu olhe bem, eu vou fazer esse desenho, eu traço na cuia. Não tenho 

dificuldade para fazer isso. Aí na cabeça vai surgindo, vai montando, vai colocando.  

A Associação das Artesãs Ribeirinhas, foi assim, a gente ficou trabalhando, ficou 

recebendo umas orientações do SEBRAE Santarém e SEBRAE Belém, teve bastante 

apoio, teve também um acompanhamento dos professores do GCI, do Grupo 

Consciência Indígena, de início mesmo, a Professora Zenilda, que era do Grupo 

Consciência Indígena, ela acompanhou bastante a gente, acho que contratada pelo 

Museu do Folclore, de primeiro dava um suporte para gente, e a professora Graça 

Tapajós também. E com essas oficinas que vinham, de empreendedorismo, de questão 

de processo interpessoal e intrapessoal e também de questão de valores, venda. Assim 

foi; várias oficinas para orientar todo o processo, até de qualidade do trabalho, das peças 

e tudo. Associativismo, cooperativismo, por todo esse processo a gente passou. Depois, 

a proposta para criar a associação já daria mais um respaldo. Não foi muito fácil, porque 

lidar com pessoas de várias comunidades, como era Cabeça d‟Onça, Surubiu-Açu, 

Enseada, Centro, Carapanatuba, não foi fácil, não foi uma, nem duas, nem três vezes 

que nós ficamos juntos com esse mesmo objetivo. Veio consultor de Belém para 

orientar sobre como criar a Associação, questão do Estatuto, da coisa toda. Sei também 

que para escolher o nome do registro da Associação foi muito difícil, porque foram 

várias propostas de como colocar, e como a gente, no caso, de cinco (5) comunidades, 

para conciliar, foi que ficou Associação das Artesãs Ribeirinhas de Santarém. Mas não 

foi fácil, essas discussões, até chegar a um consenso... E depois, conseguimos, foi 

registrado e tudo. E daí a gente caminhou assim, com bastante apoio, com bastante 

animação. Mas agora, acho que tá até em decadência, na questão da direção. Eu fiquei 

sendo presidente da Associação, quando ela foi registrada de 2003 a 2005 com as 

outras, foi uma diretoria, depois para trocar, foi renovado, fiquei de 2005 a 2007, 

quando foi depois, para trocar, foi uma luta, insistiram para que a minha filha ficasse, 

porque tá mais aproximada de mim, eu podia orientar e tal, troca a diretoria, troca os 

outros membros, mas a direção ficou com a minha filha, no caso. Ela ficou de 2008 a 

2009, quando foi para trocar, repetiu, porque não queriam trocar, aí ficou de 2009 a 

2011 e depois de 2011 para trocar que acabou voltando para mim, de 2011 a 2013, e 
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agora de 2013 a 2015 insistiram, agora parou, porque não tem quem queira ficar na 

direção, especialmente como presidente, e queriam que voltasse para minha filha, mas 

aí o marido dela disse que não concordava porque a Associação não depende só, 

digamos assim, só da nossa família, depois, o que o pessoal vai pensar? E a gente tá 

encalhado nessa história, porque não consegue reunir como antes, marcar data para dar 

para todo mundo, porque, de uns certos anos pra cá surgiu tanta coisa de necessidade 

nas comunidades, que o pessoal se envolve para uma coisa, se envolve para outra, e 

acaba coincidindo data, mas é, acho que dá, deu pra tu perceber esse corre-corre das 

coisas. E a gente mora num espaço geográfico que a enchente já é a metade do ano, é só 

água, e a outra metade… A gente tá em outubro e ninguém tá quase caminhando. Então, 

com isso, dispersa muitas pessoas, no tempo da enchente, se mudam daqui. Uns vão pra 

Santarém, outros vão para terra firme. É um negócio que é meio complicado. De forma 

que eu estou preocupada com essa história, porque os outros membros, eles, parecem 

que ficam assim, esperando que a gente dê as providências, e não estão com esse 

interesse de ficar na direção, parece que têm um medo para enfrentar as coisas, e a gente 

tá assim. E houve também essa questão dessa cirurgia do meu olho que me prendeu. 

Mas não seria o caso, porque se tivesse quem, estaria andando melhor. Porque já ficava 

direcionado, e assim não. E acaba levando informações para mim, para eu passar para 

os outros, estamos assim. 

Pela Associação a gente praticamente não tem políticas públicas, porque a gente sempre 

tem algumas coisas que são oferecidas. Quando teve os Jogos das Confederações, a 

questão da Copa de 2014 aí houve assim, fizeram um pedido de cuias, e a gente teve a 

chance de vender, quer dizer, vem, direcionado à Associação. E também para a Copa 

houve um edital que a gente se inscreveu, a gente conseguiu passar, tinha tanta das 

exigências, e a gente também teve essa chance, e de vez em quando tem alguma coisa, 

um evento em Belém também. Eles colocam, mas, assim, a gente sempre teve 

acompanhamento da UFOPA, porque é onde a Luciana está. Lá ela dá um jeitinho de ir 

introduzindo, como tu sabe, essas coisas todas que foi puxado, essa questão da 

cartografia, questão da sala de leitura, essas coisas todas que infelizmente não estão nem 

funcionando como deveria, porque de início a gente tinha tantos agentes, depois 

ficavam à disposição, e às vezes as pessoas não faziam procuração. E aí, como essas 

coisas são para trabalho voluntário e os meninos precisavam sair e continuar o estudo, 

arranjar trabalho para ser remunerado, então… sei lá, não tem uma coisa direcionada, de 

dizer que a gente tem projeto. Que projeto mesmo, se vier um projeto que a gente possa 
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desenvolver, tudo bem, mas a Associação, escrever um projeto... eu fiquei escaldada 

com esse projeto do Ponto de Cultura, não foi fácil, porque são tantos critérios, é tanta 

coisa para se adequar à realidade, não foi fácil, aí a questão desse Ponto, veio a primeira 

vez, veio a segunda, e espera a prestação de conta, teve coisas que, sabe como é questão 

de sítio, não é de dizer que já faz isso, já tá passando nota fiscal, já tá passando isso, tá 

passando aquilo, e aí foi a questão de prestação de conta e ainda houve prazo, foi 

preciso o pessoal do Museu, dos amigos do Museu do Folclore lá no Rio de Janeiro 

ajudarem a gente, que foi uma, para a gente ficar fora, ser considerado quite, a prestação 

de contas, porque eles consideraram várias coisas assim, acharam que ninguém agiu de 

má fé, porque também a gente se envolver numa coisa que não tem muito conhecimento 

por onde ver. Primeiro que, através disso aí ofereceram aquela proposta do Cultura Viva 

que incentivou o primeiro emprego. Tinha uma data que não podia passar a inscrição, 

quando foi para os meninos receberem a questão da bolsa, aí não deu. Ah, foi uma 

agonia danada, mas foi horrível! A gente teve que pegar um dinheiro desse, que veio da 

verba pra dar para os meninos para segurar, senão, a gente não tinha como segurar os 

meninos. Aí eles alegaram que ninguém tinha dado satisfação para fazer isso, e tal. Mas, 

porque a gente passou o recibo, depois eles foram devolvendo, na medida em que foram 

recebendo. Sabe, um negócio que, meu Deus! Aí, quando veio a prestação de conta, 

notificando, disse: bem, eu não vou deixar de dormir, porque eu tenho consciência que 

não peguei um centavo, independente das coisas. Inclusive, nem pegava o dinheiro, 

assinava o cheque, pagar isso aqui… Por isso que eu vou dormir tranquila, porque Deus 

sabe das coisas e vai fazer ao meu favor, graças a Deus que depois eles consideraram a 

conta, que eles mandaram tudo e enfim.  

Olha, a gente faz o seguinte: tem em São Paulo, o Ponto Solidário, que é a questão lá 

daquele espaço da Artesol. E eles têm o espaço lá, daí eles pegam o cliente, fazem 

encomenda da gente para eles repassarem para o cliente. Digamos assim, quando eles 

fazem pedido, direciona o pedido, a gente manda para eles e eles que entregam lá para 

os clientes que fizeram o pedido, mas a gente tem cliente independente assim, que eles 

fazem o pedido direto, através da internet, do e-mail, dessas coisas, e a gente atende. E 

agora, a gente tinha um espaço no Terminal Turístico, mas depois não deu mais certo 

porque juntamos três grupos e ficou assim, isso foi através do Artesol que mandou duas 

pessoas para cá, para trabalhar com a gente, uma era no sentido de turismo, e lá foi 

negociado para gente ter um espaço fixo no Terminal Turístico. Não foi cedido, mas 

assim, era para nós, para oficina, e acabou indo para os trançadores. E lá ficou que cada 
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grupo teria uma pessoa pra fazer a venda, digamos assim, se revezavam, um dia era do 

nosso grupo, outro dia dele, mas o caderno era único. Aquele que estivesse lá e fosse 

dos três grupos que vendesse, mas era só naquela folha daquele dia que anotava, depois 

terminava. Mas não deu muito certo porque a gente foi lesado, tanto pelo pessoal da 

oficina cabocla quanto pelo pessoal do trançado, que os camaradas lá não tiveram 

responsabilidade no momento de repassar o valor do nosso artesanato. Acabou que 

ficou por isso, porque da oficina cabocla, eles trouxeram o rapaz lá do Arapuã, que a 

oficina cabocla parece que dava uma gratificação, alguma coisa. Sei que depois, não sei 

direito se o menino emprestou dinheiro para eles ou se emprestou do grupo, digamos, 

do que estava lá, para outra pessoa, sei que acabou que não rolou o negócio. Aí foi com 

a Lene da oficina cabocla, ela disse que ia ficar com um material deles lá, o que 

vendesse ia fazer reposição. Colocaram três peças, aquelas peças de madeira, não sei se 

era cotia, aqueles bichinhos de madeira que fazem. Aí ficou por isso. Aí dos trançados, 

como disse, a mãe da menina disse assim, “ah, mas aí não quer prestar, vou acabar 

tirando do meu bolso”. Mas não teve pulso para fazer isso, porque não deixou, não 

corrigiu a menina para ser responsável. E como ia ter uma restauração lá no terminal, 

foi retirado o material de lá, e pronto. Lá não era mesmo de venda, era mais exposição.  

Aí, já tem muito tempo essa história da Prefeitura ter um local para a gente, até que 

agora veio acontecer, que é lá no Cristo Rei. É o que ainda tá pendente para nós, porque 

a gente não tem uma pessoa para ficar lá direto. Para a venda de lá ninguém tá podendo 

pagar um salário para uma pessoa ficar direto, que se for para ficar direto, pagar um 

salário, a venda é só pra pagar a pessoa. Só para manter lá. E assim que tá, dando 

suporte para ir. E sobre a venda, tira 20% para custear umas despesas, merenda de quem 

vai, e outras coisas que depende lá, mas a partir do décimo terceiro mês, a gente vai 

pagar 90 reais para poder manter. Cada grupo lá vai ter que pagar, isso foi colocado, vai 

ter que dar 90 reais, por causa que lá tem internet, tem ar condicionado, tem essas 

coisas, para ajudar na manutenção. Também a recomendação é zelar pelo espaço. Não 

sei como a gente vai chegar do jeito que está. Falei com as associadas: “olha, quando 

vocês forem na cidade fazer as coisas de vocês, planejem, não vão num dia pra voltar no 

outro, correndo, vão pra vocês terem um horário lá ou de manhã, ou à tarde, ou à noite” 

porque olha, três horários lá, já pensou… De manhã, à tarde ou à noite, agora tá saindo 

mais cedo, 8h, mas era 9h. Era dia de domingo, ficando lá, não abria segunda-feira, mas, 

tiraram uma conclusão, que dia de domingo não ficava uma viva alma, independente 

dos que estavam lá. Aí foi tirado o dia de domingo. Assim, eu não sei, o nosso mesmo 
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eu não sei como vai ficar, porque até agora, lá da enseada a Mundica já foi… O dia que 

eu fui para Santarém eu fiquei lá também até a hora de eu ir pro consultório da doutora. 

A Silvana uma vez já foi, e ela ficou lá. Tem uma filha da Angeli que ela fica, eu já não 

sei agora se ela tá indo… Ela foi nas férias, ela tem ido… E como ela estuda, tem vez 

que ela tem ido à noite. Ela vem da aula e já fica lá. Mas, tá sério o negócio, que eu não 

sei como é que vai ficar. Parece que o pessoal ficou assim, cada qual correndo atrás dos 

seus interesses, e encomenda, quando a gente fala, diz que não tenho tempo, uma 

correria. O pessoal que é associado da Z-20, que tem o pessoal que é associado aqui da 

Z-20, uns cuidam de cuia, tem uns cuidam e pescam. E começa assim aquele jogo, sabe, 

de querer se recusar. Eu já falei muitas vezes, sabe, então vocês não devem ser assim, 

porque para a Associação nós tomamos tanto tempo de esclarecimento, e a decisão foi 

de vocês. Eu não obriguei ninguém, porque às vezes as pessoas começam a dizer 

alguma coisa, “ah, vocês acham que eu tenho obrigação de certas coisas que não tem 

nada a ver?” Olha, eu não insisti com ninguém, a Associação não foi criada só por mim, 

pelo contrário, vocês insistiram e agora eu acho que não tenho por quê tá ouvindo 

encheção de saco de um lado e de outro, porque Associação não depende só de eu ficar 

vendo certas coisas. Sei lá, só sei que, sinceramente, eu fico preocupada, não sei como é 

que a gente vai ficar daqui pra frente.  

Ah, pra expor conquista, pelo menos assim, nós ganhamos um kit, que infelizmente não 

tá funcionando, porque quando chegou esse kit a gente não tinha o espaço físico, foi 

montado na escola, foi usado as placas da escola, mas quando deu um temporal, 

queimou, foi um sensor da escola, não foi questão nossa, e depois disso, ficou 

funcionando um pouco, mas acabou sendo retirado a antena, porque dava baixo… dava 

baixo a produção sim, que não era tanto utilizado pelo fato de que não dava cobertura 

necessária, por causa da energia, essa coisa toda. Depois, o Ministério das 

Comunicações mandou um ofício pra dizer que ia tirar porque tinha um custo e não tava 

tendo rendimento. Tá, foi retirado, ela foi até pra São Sebastião do Cruzeiro do Sul, essa 

antena. Eu assinei a saída dela, a gente não podia prender porque não tava usando. 

Depois, foi montado aí no Ponto, depois que a gente recebeu essa conclusão do Ponto já 

pelo programa do Promoart. E porque mesmo uma conquista que a gente pode 

considerar que foi, das outras coisas que foi positivo foi que a gente teve o registro da 

marca, e também foi registrado o símbolo no IPHAN como patrimônio histórico 

imaterial, quer dizer, as cuias, registro de patrimônio histórico. Isso daí, até que enfim, 
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graças a Deus, desde que começou… Agora, dia 11 de junho que é considerado 

publicado essa questão de ser registrado como patrimônio histórico. 

Rapaz… Acho que desde 2005, que eu lembro, que fui em Brasília em 2007, para ir 

num momento do GT, que a gente tinha grupo do trabalho, e eu estava nesse grupo onde 

se tratava disso. O pedido de registro da marca até que não demorou tanto, e o do 

registro do patrimônio, da cuia como patrimônio histórico, aí demorou demais, mas, já 

foi publicado, com certeza. E aí tá assim. 

O nome da marca é Aíra. É assim, essa junção que a gente tem pra fazer o trabalho 

junto, pra fazer incisões, essa coisa toda. Significa esse trabalho coletivo, essa questão. 

Eu acho que é indígena. Foi ajudado porque foram escolhidos vários nomes, aí a gente 

manda lá pro Museu e vem uma segunda proposta e tal, e foi ajudado pelo Museu a 

indicação da palavra Aíra. A marca serve pra identificar as nossas peças, no caso, 

digamos assim, tu chega lá no Mercadão 2000, vê essas cuias lá, cuia de todo jeito, e a 

maioria das pessoas riscam, fazem riscos iguais aos nossos, aí só que com o nosso, é a 

marca que vai identificar. A gente utiliza a etiqueta colocada nas peças. As peças não 

são individuais, é coletivo. E aí, no caso, a gente tem as peças... essas que vem da 

encomenda, a gente nem coloca. Mas digamos assim, a gente tá numa exposição, pra 

vender tudo, a gente coloca aquela etiqueta. Então, a etiqueta, é pra discriminar o nome 

da peça, a comunidade e o valor da peça. Aí, é como um adesivo, porque a gente já 

tentou de muitas formas colocar a etiqueta, tinha umas que tinha um furinho, uma linha, 

mas ia colocar alguma coisa, saía… Ah, mas esse negócio de etiqueta já foi um saco. E 

aí é um adesivo que a gente coloca, é pra não deixar marcada a cuia. Porque aquela 

notinha que o pessoal compra em rolo pra colocar, que bota em qualquer parte do 

objeto, aquilo não é bom pra você botar nas nossas cuias. Elas dão um grude. Digamos, 

quem não sabe vai lavar e ficar aquilo breado ali… É um adesivo então. 

Não, até agora, a gente não recebeu nada. Tá um processo de fazer alguma coisa… Até, 

no caso, falta conversar com a Luciana, porque tem uns encaminhamentos que devem 

ser feitos, né? E é o caso, de como são as guardas, se a gente tem direito de alguma 

coisa, mas também, como eles esclareceram lá que foi a Mundica pra lá e a Gorete, a 

gente tem que tá organizado aqui pra vir de lá alguma coisa, digamos assim, receber 

alguma ajuda, que a gente por direito, tem. 

Não tô muito certa das coisas, mas é uma questão que tem que preservar essas coisas, 

do artesanato, manter viva essa questão, eu não sei, é por isso que eu digo que eu não 

sei, daqui pra frente o andamento como é que vai ser. 
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Quem trabalhava com as cuias, ficava trabalhando para o marreteiro, ficava à mercê do 

marreteiro, “ah vou trabalhar nas minhas cuias, tem que esperar se o fulano vai comprar 

ou então mandar vender na cidade”, chega lá, “ah, tenho muita cuia, dou tanto”, e ficava 

sempre à mercê do marreteiro, por quanto ele quisesse dar, porque era uma questão que 

a pessoa, digamos assim, se fazia pra vender na cidade, já levava pra completar um 

dinheirinho que levava lá pra um pão. Se fosse por aqui, no caso, ali tem um marreteiro, 

seu Zé Maia, aí a pessoa cuida, já marca com ele, porque ele já tem pra onde vender, 

porque ele recebe encomenda de uma mulher de Manaus, aí ele recebe a encomenda e 

ele se vira dum lado pro outro comprando cuia, e o pessoal sabe que ele tem… “vou 

trabalhar numa cuia pro Zé Maia”, fica ligando, quando chega, vem buscar, ou então ele 

mesmo fica insistindo, conforme seja, pra nós, é diferente.  

É diferente, porque a gente passou a fazer peças, não é só a cuia banda para o tacacá, aí 

a gente passou a diversificar peça, a cada peça agregar um valor, e pelo fato que agregar 

valor é cultural e financeiro, a gente que trabalha, não seria bem o justo pelo trabalho, 

mas a gente já tem um valor em cima das peças, e a negociação é o seguinte: “olha, o 

nosso valor é “x”, digamos, se é umas 300 cuias, umas 500 cuias pra um evento, como 

se diz, cuité, uma medida dessa de 1 cm, ah, tá, aí a gente vai negociar. Até quando, se 

eles querem com rascunho ou com escrito, aí a gente põe o valor e negocia. Mas fora 

disso, é assim, a gente faz peça, e cada peça tem o seu valor na tabela. E aquele valor na 

hora de vender, no caso está lá na exposição… ou está como agora está lá no Cristo Rei, 

tá ali as peças, tão lá com seus preços, aí vai depender no momento da compra e venda, 

a negociação, se diante de tantas peças pode diminuir o valor, ou alguma coisa assim. 

Mas eu digo assim, as nossas peças não são de doação. Ah, fica agoniado, que vai 

terminar o evento e vai sobrar peça, deixa ela aí. Pode deixar aí, que daí ela tem outro 

caminho. A gente manda pro São José, ali perto, agora a Silvânia levou umas peças pra 

lá, ela não levou mais porque o pessoal não liga aqui, no dia do encontro aqui, que não 

foi aquele com você, já foi dito que ela ia pra Belém, que aí facilitava, a gente não 

pagava o transporte, a Silvânia ia levar de mão própria, ainda lá no São José levar… Aí 

ela levou umas peças, e assim, a gente não, como tem gente meio afobado, querer baixar 

o preço da cuia… uma vez a gente tava lá numa exposição na praça São Sebastião, 

estava agoniada, baixar o preço da cuia, negativo, a senhora não vai baixar esse preço, o 

preço é esse aqui, a senhora paga pra vender tudinho essas peças ou a gente não vai 

vender nenhum, pode deixar aí. Aí quando foi um dia no terminal, agora pela semana do 

artesanato, em março, sempre eu me disponho pra ir, eu me proponho aí eu digo pra ir 
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alguém pro caso de não ter a chance de dizer que não tinha quem fosse. Aí foi ela toda 

agoniada, que ela tinha problema de ir no hospital com a neta, um dia ela ligou pra falar 

que esse dia que ela ia mais cedo, deu uma chuva, de ela chegar pra lá, aí “venha de 

bote”, que lá pra onde elas estavam tava muito ruim, que quando chove alaga muito, 

“Comadre, não sei o quê”, “Venha de bote!” Aí, quando foi já no outro dia que elas iam, 

“eu vou levar essas peças, que não vende mesmo”, “deixa aí as peças, acaba com as tuas 

graças”. Não demorou eram umas peças naturais, que no tempo da Lúcia, a Lúcia fazia 

assim, tirava uma parte da peça crua e tingia aqui com a Elizabeth, que fica com ela, ela 

fazia… esse dia ela levou um vaso assim com três rodas pretas… o resto era natural. 

“Comadre, trouxe aqui pra senhora fazer um risco”, aí eu risquei, ficou bem bonito, aí 

tinha três peças naturais, a outra “Ah, ela já vai deixar aqui, não vai ser vendido...” 

“Pode deixar aí, vai ver se não vai ser vendido”. Mas aos poucos chegou uma gringa lá, 

comprou as três peças, enfim… “Olha, tá aí, a senhora que é toda agoniada… a senhora 

já ia levar as peças”. Repare só, se a senhora não vai levar só o dinheiro. 

Não tem alteração na tabela, pro tempo que a gente está com essa tabela!!! 

Nós fizemos um reajuste, mas já faz tempo. E tá parado, mas mesmo assim a gente tem 

os valores em peça, porque a gente tem fruteira de 25 a 30 reais… 25 é o tamanho G, e 

sendo GG ela vem a ser 30, que ela tem o apoio. A Cabeça d‟Onça que tem umas 

travessas grandes, as travessas delas, se ela for simples é 30, se ela for cheia, é 35… 

Simples, eu quero dizer, a risco. Um xaxim é 25, é 30, conforme… tem até de 20, mas é 

conforme o tamanho também. E aí tem peças assim, a tigela G é de 20, a média é de 15, 

a tigela P é de 10. Tem uma variação de preço pelas medidas delas também. Mas isso já 

dá quase pra pessoa saber de cor, de tanto tempo que faz essa tabela… Eu mesma sei de 

cor, olhou o tamanho, eu sei de cor.  

Tem momento que a gente tem dificuldade com a matéria prima, conforme o pedido, 

que tem vezes que não tem o tipo da cuia que seja pra quantidade que pedem, até 

naquela questão, que tem o copinho de 5cm, 5 por 5, 5 de altura, 5 de boca. Quando 

vem esse pedido… São duas comunidades que atendem, Cabeça D‟Onça e o Centro, as 

outras comunidades sempre colocam menos. Mas porque foi dito, quando tiver um 

pedido que um grupo não atenda é pra ceder pro outro. Aí, até um tempo desse, o 

Centro ficou reclamando essa questão dos copinhos, dava muito trabalho, só era pedido 

pra eles e pra Cabeça D‟Onça, falei, “olha, a gente ficou pelo que foi combinado, que se 

a pessoa não tiver a peça, pode passar pra outro, então...” “Ah, porque dá muito 

trabalho”, sempre tem porque a gente tá fazendo… porque a cuia é mais rápida… Mas 
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desse último pedido, as três comunidades atenderam, porque a Enseada não tem copo, o 

pessoal do Centro começou, “ah mas a gente também adquire, não sei o quê”, bom, não 

sei, só sei que toda vez que eu pergunto pra vocês, vocês têm o tamanho certo, por isso 

que eu peço pra vocês, que vocês têm o tamanho, a medida certa, então… Eles têm um 

tipo de cuia que eles tiram o fundo da altura do copinho, e a outra sobra dá o apoio, da 

mesma cuia. Da Cabeça d‟Onça também, mas Cabeça d‟Onça já fez muita coisa, mas 

agora tão mais devagar… A dona Isaurita, o marido da dona Isaurita morreu, passou 

muito tempo em Manaus, e ele acabou morrendo. Diz que ela vinha, pra ir, e voltava, 

não sei se voltou, tenho vontade de ir lá. Comadre Graça passou muito tempo também 

na problemática da filha, a filha morreu, sabe, umas questões assim… Aí a Genilda, que 

é toda virada nas coisas, ela se envolveu no Mais Educação, vai estudando, aquilo não 

para… Dizem que ela só passa lá pela casa dela pra dar algumas obrigações. Mas essa 

Genilda, se todo mundo fosse igual a Genilda, eu podia contar. “Genilda, quando tiver 

uma saída pra alguma coisa, que às vezes é rápida, eu posso colocar teu nome?” “Olha, 

Dona Lélia, tal época pode colocar!”, ela diz logo assim, pode colocar. E a Rosa 

também, a Rosa faz pão, faz rede, a Rosa estuda, fica estudando lá, fica o final de 

semana. Mas lá elas trabalham e só quem risca é a Rosa e a Genilda. As outras 

participam dos outros processos. 

Lá no Surubim-Açu tá devagar, porque a comadre Elizabete está lá, a mãe dela, que 

fazia trabalhos adoeceu, mas eu acho que ela está lá, porque eu tava vendo uma nota do 

Círio, que vai sair da casa da mãe dela, mas vai ser em novembro. A festa lá é dia 7 de 

novembro. Eu tenho coisa aqui em novembro, que era pra ser agora no final de agosto, 

mas tava muito água. Ano passado ainda saiu, em cima da ponte, nós fomos pra lá, 

fechando, ela disse que não deu, “mas olha, comadre, eu achava que tinha acontecido, 

porque tinha até a visita do padre lá”, eu disse, “Teve, mas ele só celebrou como visita, 

viu que era muita água”.  
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Figura 57 – Dona Lélia, artesã rascunhando cuia 

 
Fonte: Jornal Cidade
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Como pudemos notar, Dona Lélia sempre viveu desafios e superações. Sua 

infância foi marcada por visões e atitudes preconceituosas, ora vindas de seu pai, ora da 

própria organização social de sua comunidade, como ela mesma relata: 

A questão de diferença que, homem, no caso, tinha as reses, cuidam de gado, 

vai pescar, nessa época tinha muito trabalho de roçado de juta, uma fibra que 

o pessoal trabalhava, plantava e colhia. Eles se envolviam nesses trabalhos, 

mas a gente também fazia (Lélia Almeida, Carapanatuba, outubro de 2015). 

 

Percebemos pela fala de Dona Lélia que há uma inferiorização do trabalho da 

mulher quando ela diz “mas a gente também fazia”, por ser considerado um trabalho 

braçal, por tanto masculino, apesar de mulheres se dedicarem às mesmas atividades, no 

trabalho com o gado e principalmente na lavoura da juta. 

Esta inferiorização fica perfeitamente nítida e apresenta um agravante neste 

trecho:  

                                                 
16

 JORNAL CIDADE, 15 de março de 2011, Ano II, Edição nº 62. 
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Tem mulheres que elas fazem trabalho parece, como seja de homem. Carrega 

peso, muda a ponte. Nesse tempo, questão de juta, tinha mulher que cortava 

juta, carregava o feixe no ombro, duma parte para outra, e eu nunca, nunca 

fui boa de fazer essas coisas. Meu serviço não era tão pesado assim (Lélia 

Almeida, Carapanatuba, outubro de 2015). 

 

O agravante é que, os outros serviços que Dona Lélia desenvolvia era cuidar as 

atividades do lar, cuidar de seus irmãos mais novos e auxiliar sua mãe no trabalho com 

as cuias, atividades essas que exigem tanto esforço e tempo quanto os citados por ela 

anteriormente e que também podem ser desenvolvidos por pessoas do sexo masculino, 

como nossa colaborador bem relata que homens e mulheres cuidam do gado e 

trabalhavam na lavoura da juta. Podemos exemplificar esse trabalho feminino com a 

juta por meio do relato de Dona Marta:  

Lembro muito do trabalho com a juta, passava o dia n‟agua cortando juta de 

foice, que a gente dizia quando era n‟agua, quando o roçado não ia pra água, 

a gente cortava de terçado, 
17

carregava feixe de juta do roçado pra cá pra 

beira, pra poder colocar n‟agua, era assim, era uma dificuldade muito grande 

pra gente viver, mas com a graça de Deus a gente vai vivendo, pra tudo tem 

um jeito (Marta Maduro, Centro do Aritapera, outubro de 2015). 

 

Como 

dissemos, Dona Lélia também sofreu preconceito vindo de seu pai, como pudemos 

observar em seu relato: 

[...] quando era para pedir para sair, especialmente para estudar, era aquela 

questão de antigamente, “ah, vai ficar por aqui mesmo... fulana, filha do 

fulano veio de lá, só para casar, nem ajudou os pais nem nada”, e não sei o 

quê… Mas sempre aparecia pedido para eu ir para Santarém, aí vinha aquela 

dificuldade. Quando foi um dia, eu fiquei chateada, eu até chorei, falei “quero 

ver um dia se chegar pedido pra casamento vocês não vão deixar, nunca ouvi 

falar que alguém foi pedida em casamento e não deixaram!” Aí mamãe disse 

“Mas olha, Batista (o nome do papai era Manoel Batista), mas olha, Batista, é 

mesmo…” Porque no caso… Pede pra casar, o pai vai logo deixando (Lélia 

Almeida, Carapanatuba, outubro de 2015).. 

 

Nossa colaboradora retrata como questão de antigamente, mas em nosso 

cotidiano ainda presenciamos atitudes preconceituosas deste mesmo gênero. Dona Lélia 

foi impedida por seu pai de ir à Santarém, cidade a qual a o assentamento Aritapera 

pertence, por um único motivo; medo de que sua filha retornasse para casa grávida, 

como presenciara outras histórias se repetirem. Mas, nem todo destino é igual, não é 

fato de que todas as histórias irão se repetir igualmente, por isso, Dona Lélia se revoltou 

e indagou que se fosse pedida em casamento, logo seu pai aceitaria. Percebemos que 

assim ele teria certeza de que, se sua filha engravidasse, teria um marido. 

                                                 
17

 Facão 
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Com tudo, Dona Lelia foi paciente e resistente e soube encontrar e percorrer 

caminhos que lhes fizesse uma mulher empoderada. Ela foi educadora, catequista, é 

mãe, avó, artesã e liderança que representa mulheres artesãs. Como pudemos notar, 

através da história de vida de Dona Lélia, a sua relação com o artesanato começou em 

sua infância, ajudando a sua mãe no cuidado com a cuia.  

Dona Lélia é uma pessoa de referência na ASSARIAN e é tida como uma 

liderança entre as artesãs. Apesar de, desde criança ajudar a sua mãe no processo 

artesanal, como a própria colaboradora afirma, ela só passou a se dedicar integralmente 

a esse trabalho quando se aposentou da profissão de educadora infantil, trabalho que 

exercia em sua própria comunidade. Sua dedicação foi intensificada depois do 

surgimento da Associação das Artesãs Ribeirinhas de Santarém – Asarisan, do qual 

acompanhou todo o processo e foi presidente durante quatro mandatos; quando não 

assume o primeiro cargo, sempre compõe o conselho fiscal e acompanha de perto os 

passos da associação, nela, todas as artesãs depositam grande confiança que lhe foi 

atribuída pela dedicação que Dona Lélia presta à Asarisan e ao saber-fazer artesanal das 

cuias. Lélia está sempre preocupada com a qualidade na produção do artesanato e 

sempre cobra de suas companheiras de associação esse cuidado. Essa cobrança ajuda e 

estimula todas as artesãs a sempre primarem pela excelência em todos os processos do 

fazer artesanal (corte, limpeza, tingimento e decoração/rascunhos), como relata a 

colaboradora Raimunda. 

Então quando se fala hoje de associação, ah essa peça é do Aritapera! Não, 

vamos realmente constatar se é feita da associação, porque tem muitos outros 

artesanatos que eles são parecidos, mas não são trabalhados como da 

associação. Então isso dificulta muito porque o comércio é competitivo. 

Então a gente tem que tá atenta ao nosso comércio, ao nosso trabalho pra que 

ele não possa perder esse valor, então esse valor, ele tem que tá na qualidade 

do trabalho, não é exigência de quantidade, mas sim da qualificação do 

trabalho. Por que tudo que você faz hoje tem que ter qualidade (Raimunda 

Pereira Enseada do Aritapera, dezembro de 2015). 

 

Elas sabem que são referência no mercado e querem a manter. Como elas dizem 

“cuias de Aritapera têm muitas, mas as pessoas sabem dizer quando elas são da 

associação”. 

 

5.2 HISTÓRIAS DE VIDA DE DONA LENIL SILVA  

 

Dona Lenil mora na comunidade Enseada do Aritapera, é a mais idosa das 

artesãs da Asarisan, tem 82 anos. Ultimamente, devido à idade e à debilidade da saúde, 
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tem restrições na prática artesanal. Esta artesã sempre foi envolvida nas práticas 

religiosas de Santo Antônio e é considerada benzedeira da comunidade. 

“Eu não fazia nem gosto de lembrar da minha infância, desde que eu comecei a me 

adaptar, só me lembro do trabalho, muito trabalho. Naquele tempo, era tempo de juta!  

Ai eu comecei a lavar juta, estava bem. Naquele tempo a gente fazia aqueles feixes, tipo 

um feixe de lenha, amarrava tudo, jogava lá, ela tirava, botava na balança para poder 

vender. O quilo naquele tempo, não era nada. E depois, quando não ia para lá lavar juta, 

ficava com a minha mãe, tratando das cuias, e a gente deixava uma cuia e já pegava 

outra, porque naquele tempo... Não quer dizer que não tem muito, mas eu acho que 

agora a gente ganha mais dinheiro, com mais facilidade, e naquele tempo era mais 

difícil. A luta era essa, todo dia. Já depois de, mais ou menos 15 anos, eu já ia para a 

roça, com a minha mãe. A gente fazia muita plantação aqui para cima com a comadre. 

A Rosa chegava de lá, fazia o almoço e corria de novo. Ai quando era no outro dia era 

penitencia, a gente pegava canoa com ela, para ir para a cabeceira. Atravessava. Vinha 

de lá, fazia o almoço e almoçava. Já decidia quem ia para o jirau das cuias, via quem ia 

para lá cuidar da raspa e alisar. E era assim a luta de todo dia! Eu, como fui a primeira 

que vim, a gente aprontava aquele bocado. E era só grande naquele tempo, só cuia 

mesmo. Enchia na saca e eu ia para a cidade, quando não era de caminho era num barco 

que tinha pra nós, e ia embora aqui por baixo. Saía uma hora dessas ou mais cedo, 

chegava de noite, de manhã, quando era já de tardinha saía de novo. E sempre isso era 

assim. Vendia as cuias, comprava um “bagulhinho” lá, vinha embora. A mesma tarefa 

era toda semana, era só aquela! Se cuidava cuia, se cuidava na juta, quando a terra 

começava a encher, já plantava a juta também, já se tratava da juta. E assim é a vida! 

Todo tempo tinha que ser isso. Eu digo, eu me lembro. Agora eu vejo só essa gente 

assim, compram roupa feita, roupas boas! Naquele tempo a gente comprava esse chitão, 

na cidade. E eu que sempre fui curiosa, eu talhava o meu e fazia na mão. Eu costurava 

com agulha mesmo assim, fazia do jeito que eu queria, meu vestido! Às vezes ainda 

fazia para as outras também! E todo dia era essa penitência. E em tempo de festa era 

arrumação, “ah, mas a gente não vai na festa porque não tem vestido mesmo”, tinha 

umas tabernas por aí, tinha aqui do Eurico Liberal, e a gente comprava o tal de chitão 

para fazer os vestidos. E aquela moda, saia “volta ao mundo”, que talhava aquelas duas 

serpentinas pra fazer uma só. Ainda vestia com aquele monte de anágua, metida né! 

(risos) e ainda metia na goma de mandioca, que é aquela tapioca! Fazia, botava, ela 

ficava e olha não derretia!(risos). Ai meu Deus, um dia desses eu dizendo para a 
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comadre ali “meu Deus, mas como a gente era tão palhaça naquele tempo” (risos) 

porque fazia aquelas enormes saias e ainda vestia com aquele monte de coisa. E Deus o 

livre, era uma, duas, parara poder ficar bem tufada. Chegava assim e “zugo, zugo, 

zugo”, mas credo! (risos). Mas, pintura pra mim era só um batom e nunca, eu não 

gostava de outras coisas! Mas, gostava de dançar, gostava muito de dançar! Ihh... meu 

pai levava a gente em festa lá pra Água Preta e tudo, e vinha de manhã da festa... Aí 

vendo as meninas fazendo farinha quando chegava em casa com sono!(risos) Que sono! 

Eu tenho uma infância de muito, muito trabalho! Agora não, a gente já vê esses jovens 

nem... Mas naquele tempo... A gente era muito pobre, não tinha certos recursos! Eu 

tinha uma madrinha, ela comprava as cuias, a gente vendia pra ela. Parece que era seis 

tostões, uma coisa assim! Aí a gente pegava esse dinheiro, uns dez, doze e vinha aqui na 

casa do meu tio comprar café, aquele bocadinho de café , ainda se ia torrar, para socar 

no pilão; querosene, um tostão de querosene. Acho que um tostão de sabão, nem sei 

quanto de sabão , eu sei que eu levava a despesa já daí, mas dava muito bem. E quando 

não tinha o café, a minha mãe gostava muito de tomar café, aí ela dizia: “ah meu Deus, 

hoje vai acabar café, não tem, as cuias ainda estão atrasadas”. Venderam! Aí a gente ia 

aí na estrada emprestar uma xícara de café. Agora já tem tudo, esse já se compra em 

pacote. Eu digo é... Mas parece pra mim, eu acho que naquele tempo tinha mais fartura. 

Porque a gente tinha manga, banana, melancia, a gente plantava que carregava aquela 

torre de melancia. Era jerimum, tinha cana, se fazia mel, se fazia açúcar, rapadura, essas 

coisas, tudo a gente fazia, tudo tinha. E agora não tem nada, tudo a água acabou. Tinha 

laranja por aqui, cacau, vixe Maria! Se apanhava aquele monte, se fazia aquele vinho, 

fazia doce .Tudo tinha, agora não tem nada. Uma parte melhorou, mas outra piorou. 

Porque acabou as frutas, só essas tristes cuieiras que ainda ficaram. Plantar a gente já 

nem tem mais tempo, que a água custa a vazar e a gente nem tem mais pra onde plantar, 

e quando planta o gado ainda acaba. E aí, a gente ainda fica mesmo porque Deus é 

bom... Graças a deus que para quem já não tem muita força apareceu essa 

aposentadoria. E naquele tempo, quantos velhos morreram sem ter nada? Eu conheci 

muitos velhos... A gente é mesmo do povo que quando tinha ainda se repartia para levar 

para aqueles velhos que ficavam sentados, sem tomar nada. E é assim, a vida sempre 

assim, eu acho ela mais fácil agora de viver do que naquele tempo. 

Se eu for dizer tudo que eu já passei, tem coisa que eu não quero nem lembrar mais 

daquele tempo. Graças a Deus que a única coisa que eu não peguei foi ferrada de arraia, 

naquele tempo, quando eu cortava juta n‟agua, mas, pancada de puraqué, Virgem 



106 

 

 

 

Maria! Mahh... Aquilo é um bicho que a gente metia a mão n‟água e sentia 

adormecimento que era capaz de dar cada susto, levava a mão n‟agua... e dói... ahhhh! E 

sangue-suga? Tinha demais! Virgem Maria! A gente ia para aquele lado lavar juta, o 

Janguinho um primo meu saia, que quando a gente subia, menina, elas tinham parido na 

gente, saáa com a perna preta de filho de sangue suga, iiihhhh Virgem Maria! Mas era 

horrível, por isso que eu digo que tem coisas que eu não gosto nem de lembrar, do 

sacrifício que eu já passei. E hoje eu digo aí, graças a Deus que vocês não passaram o 

que eu já passei. Eu já passei muita coisa na vida, lembro quando mamãe adoeceu, meu 

papai adoeceu só eu que era maior ainda, a turma era todo pequena, e saía para 

trabalhar, meu Deus, até pescar as vezes eu ainda ia, era difícil, e tudo que eu me 

lembro, um dia desses conversando com uma colega ela disse: Dona Lenil, a senhora 

tem uma cabeça muito boa. Eu eu disse: Olha, eu ainda digo muita coisa daquele tempo, 

ainda me lembro de muita coisa. – E eu não lembro mais nada, nada naquele tempo. – E 

u disse: é mais fácil contar aquele tempo do que contar de agora, pouco eu conto de 

agora. Era bom, muita coisa, não tinha enchente tanto assim, a juta a gente carregava 

para onde tinha água, depois que ela começou, isso já em 1953 que a agua começou, já 

enchia, que não tinha mais, eu acho que pelo trabalho que a gente fazia não tinha tanta 

coisa. Se trabalhava um ano inteiro para comer o que a gente tirava na taberna, tinha um 

meio do Eurico Liberal e negociava com meu pai, aí, quando a gente embarcava, levava 

duas, três toneladas, aquilo era tão pouco pro dinheiro que dava, tem vez que duas era 

só pra pagar a dívida e a gente fazia para trazer farinha e essas coisas todas, açúcar lá 

pra casa, mas voltava pra gente tirar um sábado aí, meu pai gostava muito de ir pra 

Alenquer, lá em Alenquer, eu ia com ele pra fazer a compra lá, para as outras que 

ficavam pra trazer, fazer para o tempo da festa. Aqueles vestidinhos e já fazia. Pra 

Santarém era difícil ir, mas para Alenquer ele gostava de ir, deus o livre, a gente saía de 

madrugada, quando era sete horas, oito horas, nós estávamos lá em Alenquer, comprava 

quando era no outro dia a gente saía de novo sete horas de lá , uma hora dessa a gente já 

estava aqui. A viagem a gente fazia a remo, a vela, se atravessava esse amazonas, ele 

gostava muito de ir em Alenquer comprar, em Santarém era difícil dele ir, mas Alenquer 

ele ia bem, era assim uma cidade mais calma né. A gente ia de canoa, agora vixe Maria! 

Eu tenho muito medo de ir de canoa, só esses ventos... Eu tenho medo de ir de barco, 

muito mais de canoa, é assim, eu digo, assim eu me lembro das coisas, um dia desse eu 

estava me lembrando, meu Deus, como é a vida, tanta coisa que eu já fiz, não tenho 

mais coragem, digo que não tenho mais coragem de faze nada daquilo que eu já fiz, 



107 

 

 

 

porque a força vai acabando, a gente se acaba mesmo de tanto trabalhar, mas graças a 

Deus que a gente tem essa vida, mesmo já velha a gente ainda está viva. Essas festa eu 

sempre conheci, pra cá mesmo ela começou de 1982 pra cá, agora lá no Centro é desde 

que eu me entendi, sempre faziam a festa dos padroeiros, só, como eu estava dizendo 

pro padre, não era esse pessoal daqui que fazia, nessas outras comunidades da Boca do 

Aritapera. Aí eu ia dizendo para o padre, olhe não era essas pessoas daqui da 

comunidade que faziam, era de lá, ali do Aramanaí, vinha de lá um senhor para pegar o 

santo fazia a festa daí e só ia depois de terminar, aqueles vinte dias ele ficava aí, dali da 

Boca dava muito, quando não era um homem era ele, era Antônio Isaias que era daqui 

da banda do Costa e o Benito era daqui da Boca, um ano era um, outro ano era outro e 

assim eles faziam essa festa. Naquele tempo faziam, não tinham esses panelões que tem 

agora , era só aquelas panelas, aqueles aguidais de alumínio e barro que faziam, era só 

comida feita em panela de barro, faziam leilão . O leilão que faziam, assim, assa carne, 

põem naqueles pratos com arroz e saía leiloando, o leilão era assim, aqui nunca 

ninguém fez, mas lá faziam, botava ainda uma bandeirinha e aí dava o preço, o fulano 

arrematava e levava lá, aí já ia a outra parte de novo e fazia. Eu ia pra lá ajudar a Lelé a 

cantar na missa, já que eu já estava grande eu cantava, ensaiava e hoje eu digo que eu 

me admirava, agora talvez não me lembre tanto mais, duas ou três palavras em latim. 

Naquele tempo cantava a missa com a Lelé era tudo em latim, ela copiava e eu cantava 

com ela e agora eu me esqueci, não sei mais falar aquelas palavras que tinha. Eu digo: 

como a gente se esquece, aí passou em português, ainda tentamos fazer uma vez em 

uma semana catequética, saiu umas duas palavras que apresentamos com uma menina lá 

da Água Preta, eles acharam que era um tipo um debate, porque eu falava uma coisa e 

ela respondia em latim, mas não foi nada pra frente mais porque sei lá, a gente se 

esquece.  

Eles mandavam dar cerveja, naquele tempo eu pegava cada porre, cada porre de 

cerveja!  Papai ficava muito brabo, eu não bebia muito, mas era tão forte, era naquelas 

garrafas e ele dava pra gente, era eu, a Lelé, a Neném, a Zenilda e a Zélia. A Zenilda até 

já morreu, a Zélia ainda está viva, a Neném também, as minhas parcerias, a Lelé está 

viva, estão todas velinhas, ainda mais quem sabe que estar em melhor condição sou eu, 

eu era a mais nova. A gente cantava muito bem na missa e eles gostavam. Vinha 

naquele tempo não era teclado era “órgão” que tinha lá pra acompanhar. Órgão que 

chamavam, era assim, que nem um teclado, só que era diferente, dom... dom, aí elas 

acompanhavam, era lindo e ficava muito bom, bonito mesmo e aí eu digo que tudo era 
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legal, depois não foi passando, veio esses padres e foi introduzindo o português e aí 

acabou isso aqui. Eu disse nunca mais, tem gente que diz assim: desde que acabou, o 

que a gente não sabia, um homem ainda disse: já que quando dizia ora pro nobre santo 

de engenho, aí o padre dizia: tomara que tua mulher, teu marido morra e tua mulher 

fique pra mim, chega que era isso que o povo dizia, era só assim essas coisas que tinha. 

Eu com a Lelé que mora na cidade, ela também acompanhou um bocado da ladainha já 

em latim, aí a gente começava atravessando lá de frente da igreja, plantava juta daquele 

lado, a gente começava no canto assim que tinha em latim: vinha e criar teu espirito, 

vem sua aurora visitar, vem tu criastes espirito, vem tu criastes espirito, vem e criar teu 

espirito. E aí a missa começou, vamos parar. O padre dizia, a gente ia embora cantando, 

ele vai mais um pedaço, mas olha eu me esqueci, não sei, eu fui deixando, aí nós ainda 

fizemos com a menina essa representação com o rapaz lá da Água Preta, ele disse: “quer 

dizer que vocês foram as escolhidas né”? Agora não tem mais essas coisas, eu acho que 

a Lelé está tão baqueada, coitada, já nem anda mais! Acho que ela cantava sozinha uma 

missa. Nós fomos cantar aqui na Santa Teresinha, era pra eu cantar com ela, mas só que 

eu adoeci nesse dia, amanheci com uma febre horrível e não deu pra eu ir com ela, e ela 

foi só. A minha voz combinava com a dela, e a gente cantava, era bom viver, eu gostava 

daquele tempo. Teatrinho, vixe Maria! Quando chegava era pra falar, cantar, dançava 

pastorinha; a gente fazia com a dona Dina, dançava a desfeiteira, dançava aquele 

lundun, mas o lundun uma vez me deu um cansaço. Lá na Água Preta se dançava aquela 

quadrilha que tinha, papai gostava muito e a gente preparava, se levava o boi bumbá, 

tudo a gente levava por aí, tinha a águia, tinha o cruzador, tudo naquele tempo era muito 

bonito, era as únicas coisas que a gente saía pra representar, no mês de junho então a 

gente não parava, todo sábado a gente tinha que ir pro Surubim – Açu, ali pra Boca, era 

lá pra Cabeça D‟onça, pra Água Preta, pra tudo a gente levava com o meu pai. Agora 

não fazem mais nada, nunca mais fizeram nada, nem a quadrilha, o último ano da 

pastorinha ainda foi aqui na frente da casa do meu tio Acelino. Uma vez, num encontro 

que eu fui, aconteceu uma coisa com um padre Venha ver que eu vou te mostrar, ele 

disse: “pelo amor de deus e agora, a senhora tem coragem de contar pro padre”, eu 

disse: eu tenho. Ele no ato não acreditava no que a gente estava vendo, aí eu peguei e 

botei uma camisola por cima do camisão que eu estava e fui pra ter, o padre veio e 

disse: “Dona Lenil porque ela não foi pro hospital” Olha padre é o seguinte, eu não 

tenho vergonha porque é um ato que ela está passando muito mal, tem uma senhora que 

ela é do Urucurituba. Ela tá sangrando muito, ela diz que estava gestante e acho que ela 
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já perdeu o filho. Venha ver, aí eu fui e mostrei pra ele, aí ele disse: “vamos 

providenciar, bora preparar ela toda e a senhora vai”, mas aí eu tinha ido participar da 

missa nesse dia, mas aí desci pra Santarém; a prima dela preparou e veio, quando eu 

voltei ela já tinha perdido a criança, só já estava o resto ainda. Olha não sei se essa 

mulher, eu acho que uns cincos anos eu recebia recado dessa mulher e ela contava pra 

todo mundo que eu salvei ela. Era ela e a mulher do Vicente que também botou uma 

criança aqui e deu uma hemorragia tão forte que o marido não estava e eu andei nessa 

beira pra arrumar um barquinho pra levar ela por baixo e mandar pra Santarém e ela diz 

que até hoje: “olha minhas filhas o dia que vocês verem dona Lenil com necessidade 

socorram, porque ela salvou a mãe de vocês, se não fosse ela vocês não tinham mais 

essa mãe”. É assim, as coisas acontecem e a gente cria coragem e a gente faz e se dá 

bem porque isso aconteceu por acaso, tinha que acontecer e assim contigo vai, vai fundo 

não perde oportunidade porque Deus está te iluminando, quantas necessidade tu não vai 

passar, eu acho que isso é um dom que a gente recebe, Ele não espalhou vários dons pra 

gente? Tudo aquilo que faz deve fazer, só isso que te digo, faz com amor, nunca, eu 

nunca eu cobrei de ninguém, ela não, a Joana, ela vive disso, ela ganha muito dinheiro 

com isso, mas eu não, nunca cobrei de ninguém. Às vezes a Denise que trazia pros 

filhos, ela deixava sempre pra comprar umas “terenas”. Quando for fazer, não se faz 

com medo, faz com aquela coragem que tudo dá certo. Eu vendo as coisas que se 

passava na minha frente, aí eu fazia. Meu irmão tem uma costela aqui que de vez em 

quando ele tá... vem aqui rápido “eu tô com aquela costela” ele diz que eu vou com 

dedo certo lá aonde era o lugar certo, até uma operação eu já fiz nesse Paulo, que 

chamam Cabeça. Ele foi pra lá e tinha uma vaca braba, não rasgou a beira do olho dele 

que arriou? Aí a mãe dele morava aqui atrás onde é a comadre Mundica e mandou me 

chamar. Cheguei lá, meu Deus! Mas comadre e agora, como vai ser comadre me ajude? 

– A senhora tem esparadrapo? – Tenho. Então deite ele aí, aí ela cortou o esparadrapo 

por baixo da costela, prendi pra cá e puxei a beira do olho assim, coloquei pra cima do 

nariz, ficou bem certinho que sarou e nem aparece. 

E é assim menina, acontece pra gente, metem a gente numa fria grande, mas a gente 

nunca deve perder a coragem, por acaso, às vezes... Olha, eu peguei tal coisa, me ensine 

um remédio, comadre Horana tirou um dente pra aí, botava muito sangue, comadre essa 

dor é o que fazia a hemorragia, eu ensinei fazer chá de folha de canarana, ela fez e deu 

certo, é bom pra hemorragia. As coisas, na hora que a gente vê a necessidade dos outros, 

a gente faz e dá certo”. 
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5.2.1 O mito na história de vida de Dona Lenil 

 

Para Cassirer, o verdadeiro modelo do mito é a sociedade e todos os seus 

motivos fundamentais são projeções da vida social. Através destas projeções a natureza 

torna-se a imagem do mundo social (CASSIRER, 1994).   Os temas e motivos do 

pensamento mítico são imensos, principalmente quando tratado na ótica da medicina 

convencional e da religião, onde ambos são inacessíveis tanto à religião quanto ao mito 

ao penetrar nos mistérios da fé, o que transcende a ordem, como as práticas tradicionais 

de cura, a qual a ciência medica convencional não a reconhece enquanto medicina 

tradicional ou empírica.  

Nessa lógica ocorre o caráter da produção simbólica, em que, para Cassirer a 

ciência não é idealizada como uma esfera privilegiada do conhecimento, mas que 

encontra no mesmo nível de objetivação produzida pelos indivíduos, como forma 

simbólica (ALMEIDA SILVA, 2015, p. 39). 

Sendo assim, para Cassirer, não há nenhum fenômeno natural, e nenhum 

fenômeno da vida humana que não seja passível de uma interpretação mítica e que não 

peça tal interpretação. 

Yu-Fu Tuan também traz a sua contribuição sobre o mito, fazendo a definição 

dos espaços míticos. 

Podem-se distinguir dois tipos de espaço mítico. Em um deles, o espaço mítico, 

é uma área imprecisa de conhecimento envolvendo o empiricamente conhecido; 

emoldura o espaço pragmático. No outro, é o componente espacial de uma visão de 

mundo, a conceituação de valores, locais por meio da qual as pessoas realizam suas 

atividades práticas (TUAN, 2013, p.110). 

O que seria essa área imprecisa do conhecimento? Atrelamos a ela as práticas 

tradicionais de cura que se configura como um conhecimento empírico. Podemos 

também dizer que o espaço das práticas de cura “salva as aparências e explica os 

acontecimentos”, como sugere Tuan (2013, p. 118). É um mito que gira em torno de si 

mesmo e é na prática que ele se consolida. Consideramos então, ser esta a visão de 

mundo, relacionado ao mito, para os moradores de Aritapera, pois suas práticas do 

cotidiano estão atreladas às crenças e modos de cura tradicionais do lugar. 

Achamos importante trazer para este trabalho a discussão do mito, uma vez que 

os saberes tradicionais e as práticas tradicionais de cura trazem em sua essência fatos 

que contradizem os preceitos da ciência, neste caso da medicina convencional. Assim 
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como o mito, essas práticas trazem consigo manifestações por meio de rituais, orações e 

crenças que explicam fatos que para a ciência ainda é distante, no tocante aos 

conhecimentos e saberes populares. 

O mito, à primeira vista, parece ser apenas um caos – uma massa disforme de 

ideias incoerentes. Procurar as “razões” para tais ideias parece fútil e vão. Se existe 

alguma coisa que seja característico do mito, é o fato de que ele “não tem pé nem 

cabeça” [...]. No entanto, esses mistérios não contradizem, mas complementam e 

aperfeiçoam a razão (CASSIRER, 1994, p. 121). 

A cultura humana para Cassirer (1994) precede e persegue fins diferentes ao 

dizer que parece impossível reduzir as criações do mito a um denominador comum.  

O mito explica a realidade por meio de suas histórias, ele explica os 

acontecimentos questionáveis da natureza e das práticas humanas. Acontecimentos 

podem ser transformados em mito, dependendo da importância simbólica que tem para 

determinada cultura. Por isso, consideramos o saber de Dona Lenil como crença de 

caráter mítico, pois as práticas de cura por ela desempenhadas configuram-se em uma 

simbologia importante para os moradores da Enseada do Aritapera, elas se constituem 

em medidas resolutivas, proporcionam a saúde e o bem estar dos moradores deste lugar, 

mesmo que sejam inexplicáveis ou incabíveis mediante aos preceitos da medicina 

convencional. Para eles são crenças comuns e culturalmente necessárias, por isso, 

corroboramos ainda com Tuan (2003, p.109) quando diz que “o mito não é uma crença 

que possa ser facilmente identificada”. 

 

5.2.2 Dona Lenil e as práticas tradicionais de cura 

 

Identificamos na comunidade Enseada do Aritapera práticas tradicionais de cura 

que também são conhecidas como medicina tradicional, caracterizadas como crença 

popular que se estabelece a partir da estrutura mítica do lugar relacionada 

principalmente às benzedeiras.  

Para elas realizarem os ritos de cura, as benzedeiras utilizam plantas medicinais, 

mas o uso dessas plantas não se restringe apenas àquelas. Na verdade, praticamente 

todos os moradores da comunidade conhecem uma infinidade de ervas medicinais e 

métodos populares de tratamento de doenças (WAGLEY, 1997). Essas ervas são 

cultivadas em suas casas, em seus próprios quintais,  em hortas suspensas ou no chão e, 

correspondendo a um sistema de vizinhança, são compartilhas entre si.  
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As crenças populares da Amazônia constituem em um importante aspecto da 

concepção geral de um morador rural, simples da região. Tais crenças, aliadas ao 

procedimento usual a ela associado, frequentemente determinam a aceitação ou a 

rejeição dos conceitos científicos de importância vital para a transformação técnica do 

Vale Amazônico (WAGLEY, 1997, p. 215).  

A crença nas práticas de curas tradicionais está fortemente atrelada à religião, 

notadamente à católica e à umbanda por apresentar proximidade em seu método e 

aplicabilidade, como, por exemplo, por meio da utilização de ervas medicinais, orações, 

benzeções. 

Por outro lado, recebe certa rejeição de religiosos praticantes das religiões 

pentecostais e neo-pentecostais, o que acaba causando desconforto para quem as 

praticam. Muitas vezes esses sabedores e/ou “mágicos”, como sugere Marcel Mauss, 

são obrigados a esconderem-se e criarem segredos para si. 

Mesmo quando é obrigado a agir diante do público, o mágico busca evadir-se; 

seu gesto se faz furtivo, sua fala indistinta; o médico-feiticeiro, o curandeiro que 

trabalha diante da família reunida, murmura entredentes suas fórmulas, dissimula seus 

passes e envolve-se em êxtases fingidos ou reais. Assim, em plena sociedade o mágico 

se isola, com mais forte razão quando se retira no fundo dos bosques. Mesmo em 

relação aos colegas, ele mantém quase sempre uma atitude de reserva. O isolamento, 

como o segredo, é um sinal quase perfeito da natureza íntima do rito mágico. Este é 

sempre obra de um indivíduo ou de indivíduos que agem de modo privado; o ato e o 

ator são cercados de mistério (MAUSS, 2003, p. 60). 

 Nossa colaboradora, Dona Lenil, já teve experiências relacionadas ao 

preconceito quando foi taxada de “macumbeira” por pessoas de sua própria família, o 

que revela a presença de preconceito religioso aos que praticam a religião de matriz 

africana ou a umbanda, uma vez que, espiritas dessa religião são pejorativamente 

chamados de “macumbeiros” e têm suas práticas religiosas relacionas às atividades que 

causam mau a alguém, o que é uma inverdade.  

No Brasil do século XVI a situação das parteiras, curandeiras e benzedeiras 

não eram diferentes dos demais países da Europa. Aqui elas não são vistas 

com bons olhos pela ciência médica e pela inquisição que também as viam 

como feiticeiras (NASCIMENTO SILVA, p. 95). 

 

Os estudos de Eduardo Galvão na década de 1970 no “Vale Amazônico” por ele 

assim denominado, já apontavam fortes interferências das práticas religiosas na vida dos 

ribeirinhos do rio Amazonas ocasionadas pela exploração e pela “posse da coroa”, 
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impactando negativamente nas práticas religiosas dos indígenas refletidos até os dias 

atuais, neste mesmo “Vale Amazônico”. Para Galvão: 

As crenças religiosas que têm origem nas culturas indígenas do vale e são hoje 

parte do patrimônio caboclo, modificaram-se sob influência do cristianismo e do 

folclore europeu. Sob nova forma difundiram-se e integraram-se na cultura regional 

(GALVÃO, 1976, p.115). 

Com isso percebemos que novas crenças são inseridas e são responsáveis por 

uma nova configuração no campo religioso do lugar. Elas entram em cena e vêm 

acompanhadas pelo preconceito e pela intolerância sem seus adeptos ou praticantes 

perceberem que são suas próprias práticas, tradições e histórias que estão sendo 

apagadas. 

Contudo, Dona Lenil não pertence e não demostra nenhum conhecimento 

relacionado à religião espírita de matriz africana ou à Umbanda. Por ensinamentos 

dados por Deus, como ela mesma ressalta, aprendeu a curar e a ajudar ao próximo, o 

que para Mauss era fundamental para a sobrevivência de todo o grupo social.  

A coisa dada produz sua recompensa nesta vida e na outra. Aqui, ela engendra 

automaticamente para o doador uma coisa idêntica a si mesma: ela não é perdida, ela se 

reproduz; no outro mundo, é a mesma coisa aumentada que reaparece (MAUSS, 2003, 

p. 180-181). 

Compreendemos a dádiva pensada por Mauss na vida de Dona Lenil pela 

vontade que ela tem de retribuir aquilo que ganhou, não como uma obrigação, mas 

como satisfação por estar ajudando outra pessoa, uma vez que, por meio da teoria da 

dádiva de Marcel Mouss entendemos que o valor das coisas não pode ser superior ao 

valor da relação e que o simbolismo é fundamental para a vida social. 

As práticas pentencostais e neo-pentencostais estabelecem uma nova 

sociabilidades que é externa e rompe com as relações locais por não compartilharem da 

mesma fé. Rompe-se com pessoas, história, trajetórias e vidas. 

Ainda hoje, em caso de doenças como vômito, febre, “quebranto”, 

“desmentidura”, dor de cabeça, procura-se as benzedeiras, como um serviço alternativo 

“onde parteiras, curandeiras e benzedeiras assumem um papel preponderante na oferta 

de atendimentos à saúde” (NASCIMENTO SILVA, 2004, p.73). O vômito e a febre em 

crianças são sempre correspondentes ao quebranto, que, segundo a crença popular é 

uma enfermidade ocasionada pelo olhar maldoso de uma pessoa, ou até mesmo por um 
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agrado mau intencionado. Para que a criança e até mesmo adultos tenham proteção 

contra esse acometimento, Vaz Filho (2010) orienta que: 

Os pais devem por nos filhos recém-nascidos colares e pulseiras com dentes 

ou ossos de animais ou com algum material colorido, pois geralmente as 

pessoas olham com admiração para os bebês e podem deixá-los com 

quebranto, mal-olhado ou qualquer outra enfermidade devido á força do 

olhar. O colar e a pulseira podem quebrar a força negativa desses olhares. 

Mesmo pessoas adultas devem usar colares com dentes de animais, sementes 

ou algo colorido que chame a atenção dos olhos dos outros. O batismo 

protege a criança desses problemas (VAZ FILHO, 2010, p. 83). 

 

A desmentidura é um termo popular comumente utilizado pelos povos da 

floresta e até mesmo por moradores da área urbana de cidades da Amazônia, sendo 

bastante usual na região Norte do país.  

Desmentidura ou dismintidura – Junta machucada devido a mau jeito, quedas 

ou baques; ossos deslocados, destroncados ou batidos. Fala-se que “o osso 

saiu do lugar” para se referir aos ossos apenas machucados ou mesmo 

deslocados. Os puxadores é que consertam a dismintidura, o que é uma 

prática regional. Em outras regiões, onde não há puxadores de dismentidura, 

os médicos mandam colocar gesso, se for um caso mais sério (VAZ FILHO, 

2010, p. 32). 

 

Ainda hoje os ribeirinhos de Aritapera e de outras regiões do Oeste do Pará 

recorrem a essa prática. Na área urbana da cidade ainda existe pessoas com este 

conhecimento, porém, já são poucos e alguns que sabem “puxar” já não o fazem mais 

devido à força que não têm mais nas mãos em consequência da idade avançada. 

Como vimos, até para a cura de dores de cabeça, os moradores de Aritapera 

recorrem à Dona Lenil para que ela possa intervir por meio de orações, benzeções e 

ervas medicinais. O que parece ser uma simples dor de cabeça – doença tida como 

natural – na maioria das vezes está atrelada às doenças de mau-olhado de pessoas e de 

bichos (também conhecido como flechada de bicho) ocasionada por seres encantados 

das águas e da mata, por isso, a pessoa que sofre com esse tipo de dor de cabeça 

necessita de cuidados especiais que podem ser encontrados nas mãos de uma 

benzedeira. 

Para todas essas doenças citadas acima e para tantas outras, a benzeção está 

sempre presente, talvez por ser uma saída mais imediata que os ribeirinhos encontram 

para solucionarem suas doenças. 

Benzedor – Homem ou mulher que cura as pessoas através de rezas ou 

bênçãos, geralmente usando um ramo de alguma planta sobre a cabeça do 

enfermo durante a oração. Acredita-se que benzedores curam doenças mais 

simples, como quebranto em crianças, mal olhado ou assombrado. Os casos 

mais sérios, como ataques de bichos encantados ou gente que fica doida, são 

mandados aos pajés. Às vezes o mesmo benzedor é puxador de dismentiduras 

nos ossos (VAZ FILHO, 2010, p.18). 
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Como percebemos na citação a cima, tanto mulheres quanto homens podem ser 

benzedores, contudo, o ato de benzer parece ser mais comum às mulheres, ficando para 

os homens a função de pajé. É mais comum de ser ver homens pajés que mulheres 

pajés. 

 Essas práticas se atrelam ao conhecimento de cura por meio de práticas 

tradicionais e à religião, principalmente à católica e à Umbanda. À primeira pela 

utilização das orações como o Pai-Nosso, Ave-Maria, Santa-Maria, Salve Rainha, 

Credo; e à última pela utilização das ervas medicinais utilizadas para a feitura de chás e 

banhos. 

Percebemos na comunidade Enseda do Aritapera essa essência realidade 

presentificada e manifestada através das práticas tradicionais de cura. Essa manifestação 

do saber tradicional, além de auxiliar no tratamento de doenças, sejam elas naturais ou 

não naturais, reafirma a cultura das pessoas que acreditam na funcionalidade dessas 

práticas e desses saberes.   

Dona Lenil atribui alguns de seus conhecimentos a revelações dadas por Deus, 

na hora que alguém recorre a ela, dependendo da necessidade, Deus lhe revela o que ela 

tem de fazer, mas também é importante que a pessoa tenha fé em sua prática “eu digo, 

vai da fé! Se a pessoa tem fé ela é curada, senão, ela não é!” (Lenil Silva, Enseada do 

Aritapera, dezembro de 2015). Segundo dona Lenil, Deus é o responsável pelo sucesso 

de suas curas. 

Eu acho que a força da oração, ela sempre... como a gente viu naquele dia a 

leitura... “tudo o que pedires em meu nome, Deus te dá!” Eu acho que quando a pessoa 

vem aqui... olha, o filho da Sofia pegou uma sangue suga na perna dele. Ele trouxe aqui, 

mas enorme a perna, tudo vermelho... Dona Lenil, benza pro meu filho. Aí eu fiquei 

olhando. Eu sabia que era um ato daquele e rezei né?! E olha, quando ela chegou lá ela 

furou e vazou que esvaziou aquilo tudinho. Diz ela que ele tava bem melhor. Deus viu 

que ele tava sofrendo e pediu. Tipo mesmo uma benzeção. Aí eu peguei e fui. Aí, eu fui 

três dias, fazer pra ele lá. Pois olha, tu sabes que ele ficou bonzinho... Aí ele mandou me 

chamar... Eu disse: Deus foi que fez essa obra pra ti, não foi eu, foi Ele. Ele que 

permitiu! (Lenil Silva, Enseada do Aritapera, dezembro de 2015). 

Consideramos então que essas práticas acontecem em um plano real, pois sua 

ação é resolutiva por atender às necessidades de pessoas que recorrem a esta sabedora 

senhora. Como ela mesma relata:  
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[...] e tudo é assim, por acaso dá certo, a criança fica boa e... mas não de dizer 

assim, que eu tenho um poder, mas eu fico satisfeita por poder ajudar, 

porque, aonde não tem tanto recurso né?! (Lenil Silva, Enseada do Aritapera, 

dezembro de 2015). 

 

Para tratarmos especificamente sobre as práticas tradicionais de cura, 

utilizaremos como aporte teórico a obra “A ilha encantada” de Maués que traz uma 

abordagem sobre as práticas de cura naturais e não naturais. 

As práticas de cura naturais são as relacionadas com as medidas convencionais 

da medicina, já as não naturais estão atreladas a acontecimentos “sobrenaturais” ou a 

energias místicas. 

[...] As doenças naturais são consideradas como tendo causas de ordem 

natural ou normal, as causas das doenças não-naturais são consideradas pelos 

itapuaenses como anormais. Por isso eles afirmam que o tratamento das 

doenças não-naturais não pode ser feito pela “medicina” (isto é, a medicina 

ocidental), pois o médico e outros especialistas que seguem a sua orientação, 

não compreendem esse tipo de doença, do que resulta a ineficácia do 

tratamento feito por eles (MAUÉS, 1990, p. 41). 

 

As pessoas que tratam dessas doenças, segundo Eraldo Maués, são chamadas de 

especialistas e, dependendo da doença e de sua causa, esses especialistas são divididos 

em duas categorias: experientes 1 e experientes 2.  

O experiente é consultado, sobretudo para as doenças naturais. Seus métodos 

de tratamento incluem o uso de chás, “leite de paus” (isto é, seiva de diversas 

plantas), emplastros, banhos, defumações, pomadas, fricções, vomitórios, 

excremento de animais, saliva humana e outros. Seus remédios constituem 

tanto o que chamam de “remédios da terra” (ou do “mato”), que são 

conservados pela tradição local, passando de geração a geração, como os 

“remédios de farmácia” (injeções, comprimidos, pomadas, xaropes, etc) [...] 

(MAUÉS, 1990, p.204-205). 

 

Caracterizamos as práticas de dona Lenil como uma experiente/especialista no 

tratamento de doenças naturais, uma vez que ela exerce práticas de cura como as citadas 

a baixo: 

Tinha uma menina ali pra baixo que por nada o ombro dela deslocava, arriava o 

braço dela, fica muito feio isso descolocado (ela é até minha afilhada). Ela vinha aqui, 

“minha madrinha, olha o meu braço”. Aí eu pelejava, porque tem que meter a mão aqui 

(mostra o local) e daí carregava pra colocar no lugar. Mas eu vou fazer um remédio pra 

ti. Aí eu peguei o emplasto e ungi, coloquei e disse: nunca mais o teu braço vai cair. E 

tu sabes que ela ficou boa? Nunca mais o braço dela caiu! E é assim, eu via muitas 

velhas fazerem esse remédio (Lenil Silva, Enseada do Aritapera, dezembro de 2015). 

Bem como, Dona Lenil pode ser denominada como uma experiente/especialista 

de doenças não naturais, uma vez que ela exerce a prática de benzedeira. 
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O benzedor é um especialista que, muitas vezes, agindo como simples 

experiente, é capaz de tratar de várias doenças naturais [...], mas ele se 

distingue do experiente 2 pelo fato de saber benzer seus pacientes recitando 

orações próprias e assumindo um comportamento ritual específico. A 

“benzição” é a forma de tratamento mais importante para algumas doenças 

naturais (cobrelo, erzipla, fogo selvage, etc.) e não naturais (quebranto e 

todas as formas de mau-olhado) (MAUÉS, 1990, p.212). 

 

Dona Lenil age na cura de quebranto, mau-olhado, dentre outras doenças que 

são consideradas naturais, mas que, para as quais, nossa sabedora se utiliza de 

benzeções e orações. 

Eu rezo sim para espinha, diz assim ... O marido da Arlete veio aqui à boca 

da noite, ele ainda foi com a espinha, quando foi no outro dia, era umas sete 

horas, que a filha da Arlete telefonou. Eu disse: O que tu queres? O teu pai tá 

passando mal? – Não, eu tô ligando pra lhe avisar, pra senhora agradecer pro 

seu santinho, que ele botou a espinha (Lenil Silva, Enseada do Aritapera, 

dezembro de 2015). 

 

Diante das práticas de cura exercidas por dona Lenil, percebemos a sua 

importância na comunidade e a importância de suas ações enquanto sabedora.   

O homem precisa tanto de tais fontes simbólicas de iluminação para 

encontrar seus apoios no mundo porque a qualidade não-simbólica 

constitucionalmente gravada em seu corpo lança uma luz muito difusa 

(GEERTZ, 1988, p.33). 

 

A simbologia desse saber está para além de sua aplicabilidade e efetividade 

quanto a resolução de um problema – doença – elas representam a perpetuação de uma 

crença de um determinado grupo social – ribeirinhos – em sua uma própria realidade. 

Na fronteira entre mundo material, onde se insere a atividade humana, e o 

mundo imaginário, abrindo seu conteúdo simbólico à liberdade do espírito, nós 

reencontramos aqui uma geografia interior, primitiva, em que a espacialidade original e 

a mobilidade profunda do homem designam as direções, traçam os caminhos para um 

outro mundo; a leveza se liberta dos pensadores para se elevar aos cumes. A geografia 

não implica somente no reconhecimento da realidade em sua materialidade, ela se 

conquista como técnica de irrealização, sobre a própria realidade (DARDEL, 2011, p.5). 

Consideramos, portanto, a possibilidade que a Geografia nos oferece para 

estudar e dar visibilidade aos saberes de pessoas que curam por meio de saberes e 

práticas tradicionais que é uma construção coletiva pertencente à cultura dos moradores 

de Aritapera, levando em consideração que “a cultura nada mais é do que uma 

expressão das formas simbólicas que permeiam as mais diversas coletividades” 

(ALMEIDA SILVA, 2015, p.22). 

Ela nos permite investigar a realidade intrínseca dos povos da Amazônia, 

envoltas de mistérios e encantamentos, mais que isso, a geografia nos desafia ter 
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responsabilidade e compromisso junto a essas populações, no intento de ajuda-los a 

preservar esses saberes que intensificam sua identidade de ribeirinhos. 

 

5.3 HISTÓRIAS DE VIDA CONTADAS A PARTIR DE MAPAS MENTAIS 

 

O mapa mental é um aporte metodológico que muito tem contribuído para a 

análise fenomenológica do Lugar enquanto categoria geográfica. 

 
A geografia sempre esteve associada às imagens, num primeiro momento 

com o sentido de transmitir informações sobre os espaços desvendados, é 

posteriormente como forma de comunicação/representação do espaço físico 

mensurável ou do espaço vivido subjetivo, passando a ser denominados 

“Mapas” quando os registros foram impressos num suporte plano 

bidimensiona (KOZEL, 2001, p.116).  

 

 Mas, sua aplicação não é tão simples quanto parece. No caso das nossas 

colaboradoras, grande parte se recusou a fazê-lo, alegando, principalmente, não terem 

aptidão para o desenho, o que nos parecia estranho, pois todas rascunham lindos 

desenhos e traços nas cuias pretas.  

Mapas são concebidos não como produtos, mas como processos 

socioculturais que são capazes de desencadear outros mapeamentos, maneiras 

de ver e representações do mundo físico, social e imaginário... um mapa 

nunca é isolado, porque está inserido num processo cultural mais abrangente 

e complexo, provocando ações ou estimulando outros mapeamentos 

(KOZEL, 2001, p.117). 

 

Os seguintes autores também corroboram com esta afirmativa: 

Mapas mentais são imagens espaciais que as pessoas têm de lugares 

conhecidos, direta ou indiretamente. As representações espaciais mentais 

podem ser do espaço vivido no cotidiano, como por exemplo, os lugares 

construídos do presente ou do passado; de localidades espaciais distantes, ou 

ainda, formadas a partir de acontecimentos sociais, culturais, históricos e 

econômicos, divulgados nos meios de comunicação (ARCHELA; GRATÃO; 

TROSTDORF, 2004, p.127). 

 

A vantagem que temos em aplica-lo é pelo fato de as próprias colaboradoras 

transporem no papel, através de desenhos, o seu próprio modo de vida, a sua própria 

história, suas subjetividades. Nos dois mapas mentais que serão apresentados em 

seguida, veremos que ambos retratam o espaço do cotidiano da vida das colaboradoras 

Lélia Maduro, Nilza Natividade e Genilda Lopes. 

Algo que chamou a atenção nesses mapas mentais é o que têm em comum, a 

representatividade da casa. Como diz Bachelard, é preciso que entendamos o espaço da 

casa não apenas como um objeto, mas principalmente detectar e entender o germe 

central do ato de habitar. 
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Pois a casa é nosso canto do mundo. Ela é, como se diz frequentemente, 

nosso primeiro universo. É um verdadeiro cosmos. Um cosmos em toda a 

acepção do termo. Até a mais modesta habitação, vista intimamente, é bela 

[...] Em suma, na mais interminável dialética, o ser abrigado sensibiliza os 

limites de seu abrigo. Vive a casa em sua realidade e em sua virtualidade, 

através do pensamento e dos sonhos (BACHELARD, 2008, p. 200). 

 

A primeira casa (Fig. 29) a de Dona Lélia é representada por paredes, teto e 

chão. Já a de Dona Nilza (Fig. 30) não apresenta esses elementos, a colaboradora 

representa a sua casa demonstrando apenas os seus compartimentos por meio das 

atividades que ela desenvolve. 

Será possível dizer que Dona Lélia demonstra através da imagem de sua casa 

mais segurança e mais conforto e segurança? Ou podemos dizer que Dona Nilza 

representa melhor o seu modo de vida quando detalha os cômodos de sua casa? 

O que com certeza podemos afirmar é que a casa sempre tem muito o que contar 

de nós seres humanos, das nossas alegrias e fragilidades, do nosso passado e presente, 

da nossa imaginação e realidade. 

Dona Lélia, ao se colocar sentada em sua varanda, em meio às suas plantas 

ornamentais pode demostrar a segurança e a inspiração que tem para bordar suas cuias. 

Esta varanda dá vista para o rio, às vezes brando, às vezes feroz, de dia se ouve o cantar 

dos passarinhos, à noite corre um vento úmido, o canto agora é dos grilos e sapos, mas 

não menos agradável. Desta mesma varanda, quando chove, é outro espetáculo, 

principalmente quando a água faz contato com o acoalho, conforme é mostrado na 

imagem, podemos ter uma pequena dimensão de como acontece. 

Já Dona Nilza representa com beleza e perfeição as atividades que ela é a 

maioria das mulheres aritaperenses desenvolvem no dia-a-dia.  
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Figura 58 – Mapa mental de Lélia Maduro 

 
Fonte: SOUSA, Á.Fabíola. Acervo da pesquisa, outubro de 2016. 
 

 

Dona Lélia é mais sucinta ao representar o seu lugar. Ela também opta por 

demostrar a sua casa no período da seca, como podemos perceber através das estacas de 

sustentação de sua casa nitidamente visível. A casa de Dona Lélia que é uma das mais 

altas da região, devido as enchentes serem cada vez maiores, contudo, diferente de Dona 

Nilza, Lélia não faz nenhuma representação do rio.  

A linguagem aparece como uma semantização que os sujeitos fazem de seu 

espaço vivido ou uma modalidade privilegiada de representação. Essa 

linguagem é referendada por signos que são construções sociais (KOZEL, 

2001 p. 115). 

 

Acreditamos que não é pela falta de importância que o rio representa na vida 

dela e dos demais moradores de Aritapera. Uma possibilidade de isso ter ocorrido é 

devido ao fato de ser no período da seca em que a dinâmica de atividades de Aritapera é 

mais intensa, como eles dizem “tudo fica mais fácil”. Como são representados no mapa 

mental, os animais estão ao redor da casa, justamente por ter terra firme. A casa de 

Dona Lélia é toda avarandada e possui plantas em todos os cantos, o que dá um ar 
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gracioso e aconchegante ao lugar. Lélia se autorrepresenta rascunhando uma cuia, ou 

seja, produzindo o artesanato de cultura secular na região e o faz no espaço de sua casa, 

onde se sente mais a vontade. “Os indivíduos constroem imagens cujos signos são 

oriundos de uma construção social” (KOZEL, 2001, p.115). 

 

Figura 59 – Mapa Mental de Nilza Natividade  

 
Fonte: SOUSA, Á.Fabíola. Acervo da pesquisa, outubro de 2016. 
 

Dona Nilza Natividade da comunidade Carapanatuba, retrata nitidamente sobre a 

vivência do seu cotidiano através dos detalhes dos seus afazeres domésticos (preparar as 

refeições, lavar a louça, limpar a casa, aguar as plantas, lavar roupar, limpar o quintal, 

costurar) em seu lugar de morada.  

A vida é vivida e não é um desfile do qual nos mantemos à parte e 

simplesmente observamos. O real são os afazeres diários, é como respirar. O 

real envolve todo o nosso ser, todos os nossos sentidos (TUAN, 2013, p.178). 

 

 Essas atividades são desenvolvidas costumeiramente todos os dias e, não só 

dona Nilza, como todas as mulheres de Aritapera as iniciam quando a luz do dia ainda 

nem tem aparecido. Elas despertam ainda de madrugada, não como obrigação, mas 

como um costume. Elementos como o despertar, por exemplo, marcam os símbolos da 

vivência das mulheres de Aritapera. Sendo assim: 
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O mundo cultural é considerado não apenas como uma soma de objetos, mas 

como uma forma de linguagem referendada no sistema de relações sociais 

onde estão imbricados valores, atitudes e vivências e essas imagens passam a 

ser entendidas como apenas mentais (KOZEL 2001, p.114). 

 

Notemos que Dona Nilza nos descreve com detalhes cada cômodo de sua casa. 

Podemos perceber, então, que pela forma e pelo tom marrom das paredes, sua casa é de 

madeira e assoalhada, tanto a área interna, quanto a área externa, como podemos 

perceber no desenho do banheiro, que para muitos moradores de Aritapera é uma 

novidade recente. Há pouco só tomava-se banho no porto, na beira do rio. Não só a 

higiene corporal, como também a lavagem de roupas, louças e a limpeza de carnes 

(bovina, peixe e frango). A primeira atividade é feita com bem menos frequência, uma 

vez que, também recentemente, todas as famílias, das quais as mulheres colaboradoras 

fazem parte, possuem uma bomba que leva a água até uma caixa d‟água, que geralmente 

fica disposta em cima do banheiro. 

Entende-se que, após terminar as atividades domésticas, Dona Nilza se dá um 

tempo para descansar, como notamos, a rede é o seu lugar de descanso preferido, o que 

é comum entre as ribeirinhas, ribeirinhos e amazônidas em geral.  

Algo que também podemos analisar é que Nilza retrata as duas principais 

características da região de várzea, o rio e a terra firme. Ela representa a sua casa no 

tempo da seca, quando o nível do rio está baixo, deixando o espaço da casa livre das 

águas. Mas, não deixa de representar um dos elementos mais afetivos para os 

ribeirinhos que é o rio, quando demostra as atividades que, à margem dele, são feitas. 

Mais uma vez destacamos a importância que os mapas mentais têm para a 

construção analítica da representação social, que, apesar de ser feita uma leitura de 

imagem individual, neste caso, ajuda-nos a ter uma compreensão coletiva do modo de 

vida das nossas colaboradoras e da constituição espacial por meio da percepção e 

apreensão do lugar. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A pesquisa realizada na Região de Aritapera, várzea, município de Santarém-PA 

possibilitou, por meio da Ciência Geográfica Humana registrar, identificar e mapear 

como se configura, em um recorte espaço-tempo-lugar, o modo de vida de um grupo de 
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mulheres que  em sua maioria pertencem à Asarisan – Associação das Artesãs 

Ribeirinhas de Santarém. 

A organização sócio-cultural dessas mulheres está pautada na dinâmica sazonal 

do rio (enchente/vazante, cheia/seca). Essa dinâmica está estritamente ligada ao saber-

fazer artesanal das cuias pretas bordadas. 

Além do artesanato, utilizando o método fenomenológico, analisamos ainda o 

mito presente nesse modo de vida das mulheres de Aritapera, que são as crenças em 

curas tradicionais. O artesanato e o mito foram os principais cernes para a realização 

desta pesquisa. 

Mediante o objetivo proposto a ser estudado nessa pesquisa, que são histórias de 

vida, o método fenomenológico apontou e permitiu que estudássemos a categoria Lugar, 

proposta pela Geografia Humana. 

Foi neste interim que vivenciamos e percebemos como o saber-fazer artesanal 

organiza e ao mesmo tempo modifica a vida das mulheres no lugar onde vivem, que é a 

várzea amazônica – Aritapera. 

Como vimos no decorrer desta pesquisa, o registro do modo de fazer o 

artesanato de cuias e o registro da marca Aíra foram os grandes fomentadores para a 

afirmação dessa identidade por meio do artesanato, pois a população chega até a 

denominar “cuias de Aritapera”, “cuias de Santarém”. 

Foi uma longa trajetória para que as mulheres artesãs associadas chegassem à 

consolidação de seu trabalho artesanal, sem deixar de mencionar o apoio que tiveram de 

vários parceiros, como já foi registrado nesta dissertação. 

Esta longa trajetória permitiu que essas mulheres tivessem autonomia financeira 

e vencesse preconceito de gênero dentro de suas próprias casas, com seus parceiros. 

O saber-fazer artesanal das cuias tanto é secular, como é considerado geracional 

feminino, pois há muito é transmitido de mães para filhas, desde que se tem 

conhecimento sobre este ofício. 

Contudo, registramos, durante a pesquisa de campo, a presença de dois meninos 

ajudando nesta atividade, o que traz para essa pesquisa uma novidade, uma vez que há 

pouco, considerava-se apenas que mulheres eram responsáveis por todas as etapas da 

confecção do artesanato. 

Até os primeiros registros da autora na região de Aritapera, o “cuidar em cuia”, 

era uma atividade destinada exclusivamente às mulheres, devido à própria tradição das 
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mães designarem e transmitirem esse ofício unicamente às suas filhas. Mas, registramos 

uma inserção embrionária de homens se aproximando desta atividade. 

Na comunidade Centro do Aritapera, um menino de aproximadamente três anos 

de idade, que naquele instante, parecia que, para a criança, era apenas um meio de 

diversão ao ajudar a sua avó a “rapar”, em baixo da sombra de uma mangueira, a cuia, 

ainda em seu estado de tintura natural – a chamada cuia pitinga – com uma colher, da 

qual se aproveita apenas a sua parte inferior, deixando o cabo sem utilidade para as 

pequenas mãos daquela criança. Só o tempo dirá se aquele pequeno menino irá, algum 

dia, se dedicar ao fazer artesanal das cuias em Aritapera, no sentido de explicar as 

aspirações de futuro com relação às crianças, Cassirer traz a seguinte contribuição.   

Outro caso que registramos é de Alex, de 14 anos de idade, morador da 

comunidade Enseada do Aritapera, filho de Angeli, artesã da Associação. Ele sempre 

foi curioso e estava perto de sua mãe vendo-a trabalhar no artesanato de cuias. A 

curiosidade lhe despertou o desejo de rascunhar. Alex demostra dedicação neste 

trabalho artesanal; faz desenhos nas cuias pretas, e já traz traços diferentes dos aplicados 

pelas artesãs da associação e pelas demais artesãs da região. Seus desenhos são 

compostos por animais como arara e tartaruga, os quais, não são comuns na história do 

artesanato e também grafismos indígenas. Sabemos que os números não são 

expressivos, mas podem apresentar uma pequena mudança no cenário da tradição 

secular do saber-fazer artesanal de cuias tingidas e rascunhadas de Aritapera. 

Foto 1 – Arara rascunhada em cuia tingida por Alex 

 
Fonte: Á.F.P.SOUSA, outubro de 2016. 



125 

 

 

 

Ele não é muito habilidoso com os demais processos do artesanato, mas já faz 

muita diferença e, com os seus desenhos, traz uma nova informação para a história do 

artesanato das cuias de Aritapera, que também, só com o tempo saberemos se ele vai se 

aprofundar e continuar a fazer parte dessa história. 

Neste interim, concluímos que o método fenomenológico nos ajudou a 

compreender a relevância que a continuidade do trabalho artesanal com cuias tem, não 

só para a vida das mulheres, como também para toda a população da região de Aritapera 

e para a identidade da própria cidade de Santarém, uma vez que, falar em cuias pretas 

rascunhadas, automaticamente, Aritapera e Santarém são referidas. 

 Esta pesquisa também reserva aspirações para novos estudos, pois, ao final, 

identificamos que tratar sobre o saber-fazer artesanal das cuias bordadas de Aritapera 

possibilita investigar dois importantes conceitos: “marcadores territoriais”, e “a arte do 

bem viver” que estão totalmente ligados à organização social e ao modo de vida dessas 

mulheres da várzea de Santarém. 
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GLOSSÁRIO 

 

Acaçá – O Acaçá Àkàsà ou Eko é uma comida ritual do candomblé e da cozinha da 

Bahia. Feito com milho branco ou vermelho. 

Assombrado – Enfermidade que deixa a pessoa assustada, mofina, chorosa, com dores 

de cabeça ou até com febre. As crianças menores, mais do que os adultos, estão mais 

propensas a sofrer de assombrado, que pode ser causado por um espírito encantado, 

como uma mãe de igarapé ou uma visage. Acredita-se que alguns encantados ou bichos 

roubem e levem a sombra da pessoa, que, assim, fica “sem sombra”, assombrada. 

Sombra é uma palavra que tem aqui um sentido indígena, próximo do que significa 

alma, espírito que garante a vida da pessoa. Por isso, alguém sem sombra é como 

alguém sem o espírito que lhe dá força, vida. Quando uma criança fica assombrada, seus 

pais devem chamar um benzedor ou um curador para devolver-lhe a sombra, trazendo-

lhe novamente a saúde e a alegria de viver. Pode acontecer também que um grande 

susto, algo inesperado, provoque o assombrado na pessoa. Ex. “O curumim não dormiu 

e nem deixou ninguém dormir a noite inteira. Chorava, se assustava toda hora. Dava 

pena... Só melhorou quando levamos ele pro benzedor. Estava sem sombra”. 

Bajara – É uma palavra que não encontramos no dicionário Aurélio de Língua 

Portuguesa. A falecida benzedora Maria Sampaio, Munduruku do alto Tapajós, 

informou que bajara era como aquele povo chamava antigamente os navios grandes. 

Pode ter vindo, então, da língua Munduruku. É um termo regional, paraense, é nosso. E 

significa uma canoa motorizada. Atualmente é o meio de transporte mais comum nas 

comunidades e aldeias ribeirinhas. Ver Rabeta. 

Benzedor – Homem ou mulher que cura as pessoas através de rezas ou bênçãos, 

geralmente usando um ramo de alguma planta sobre a cabeça do enfermo durante a 

oração. Acredita-se que benzedores curam doenças mais simples, como quebranto em 

crianças, mal olhado ou assombrado. Os casos mais sérios, como ataques de bichos 

encantados ou gente que fica doida, são mandados aos pajés. Às vezes o mesmo 

benzedor é puxador de dismentiduras nos ossos. 

Breado – sinônimo de grudado, fixado, colado. 

Cuia banda – Cuia cortada ao meio utilizada principalmente para servir o tacacá. 



130 

 

 

 

Cumatê - Tipo de árvore da qual é extraída a casca que dá tonalidade avermelhada à 

cuia. 

Desmentidura ou dismintidura – Junta machucada devido a mau jeito, quedas ou 

baques; ossos deslocados, destroncados ou batidos. Fala-se que “o osso saíu do lugar” 

para se referir aos ossos apenas machucados ou mesmo deslocados. Os puxadores é que 

consertam a dismintidura, o que é uma prática regional. Em outras regiões, onde não há 

puxadores de dismentidura, os médicos mandam colocar gesso, se for um caso mais 

sério. 

Haliêutico - Que concerne à arte da pesca 

Maromba – Uma espécie de jirau com pau, geralmente troncos de mungubeira, ou 

tábuas apoiadas em troncos grossos, que se constrói na várzea, na época das cheias, para 

que o gado e outras criações possam ficar mais seguros. 

Marreteiro – Comerciante que se desloca até as casas das pessoas.  

Pitinga – Palavra do Tupi que significa “casca branca”, pois o adjetivo “tinga” quer 

dizer algo branco, claro. Lembra da cor da tabatinga, do jacaré-tinga, da caratinga, da 

pirapitinga? Estes exemplos mostram que o sentido original da palavra ainda hoje está 

presente na região. Ex. cuia pitinga é a cuia que não foi pintada de preto, ou seja, a cuia 

com casca clara ou branca. 

Quebranto - Os pais devem por nos filhos recém-nascidos colares e pulseras com 

dentes ou ossos de animais ou com algum material colorido, pois geralmente as pessoas 

olham com admiração para os bebês e podem deixá-los com quebranto, mal-olhado ou 

qualquer outra enfermidade devido á força do olhar. O colar e a pulseira podem quebrar 

a força negativa desses olhares. Mesmo pessoas adultas devem usar colares com dentes 

de animais, sementes ou algo colorido que chame a atenção dos olhos dos outros. O 

batismo protege a criança desses problemas. Não duvide, pois tem muitos olhos seca-

pimenteira por aí. 

Tacacá – É uma comida de origem indígena bem típica do Pará e Amazonas. Lembre-

se que esses dois Estados eram um só até 1850, e a influência indígena na sua história e 

cultura é quase a mesma. É claro que atualmente, o tacacá é servido de modo um pouco 

diferente por amazonenses e paraenses. Mas vamos ao nosso tacacá. É a mistura da 

goma de tapioca com e o tucupi cozido ou gostoso, como se diz, quando ele já foi usado 

para cozinhar alguma carne ou peixe. Nas cidades, é mais comum temperar com jambú, 

alho, cebola, coentro e pimenta. É servido em cuias pretas, mas se não tiver uma na 

hora, serve uma cuia pitinga mesmo. Para quem não sabe, pitinga significa branco ou 
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claro no Nheengatu. Uma cuia pitinga é uma cuia que não foi pintada. Observe que, 

mesmo sendo uma “comida”, o paraense jamais almoça ou janta um tacacá, pois é 

considerado uma espécie de merenda, um lanche. 

Varja – Sinônimo de várzea. 

Varjeiro – Pessoa que mora na varja. 

 


