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EPIGRAFE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fogo do Sairé
1
 

 
Maria Lídia 

 
Todo julho, todo ano, 
Há um festival profano na vila de Alter-do-Chão, 
Onde tupaiús, turistas, mocorongos, anarquistas 
Formam uma só nação 
Deus tupã se manifesta 
E abençoa a grande festa desse povo em 
comunhão 
Coração é alegria, quero dança e cantoria, 
Toca, toca espanta-cão 
 
Com a rima na ponta da língua, 
Com a dança na ponta do pé, 
Vou por terra, ar e água 
Para o fogo do sairé 
 
Palavra de ordem, brincar noite e dia 
Quem fica parado, estraga a folia; 
Rapaz que requebra demais quando dança, 
Atraca de popa, não poupa a poupança 
 
Com a rima.......... 
 
Quem vai pro escuro caçar gafanhoto, 
Ou pisa na cobra, ou topa com o boto; 
Perigo é namoro na beira da praia, 
Tem caco de vidro, piranha e arraia 
 
Com a rima.......... 
 
Cigarro que fede a palha queimada, 
Papai não suporta e mete a porrada; 
Cabra cachaceiro, vê se não fulera, 
Na próxima esquina, a polícia te espera 
 
Com a rima.......... 
 
Aqui, catraieiro, te dou um trocado, 
Me leva depressa lá pro outro lado; 
Ô, dona maria, acabe essa broca 
E sirva um peixinho na sua maloca 

                                                             
1
 Disponível em: https://www.letras.mus.br/maria-lidia/1937124/. Acesso em: 10 de Agosto de 2017. 

https://www.letras.mus.br/maria-lidia/1937124/
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RESUMO 
 

A Geografia Cultural, por meio das manifestações culturais, busca refletir sobre as 
marcas da ligação dos indivíduos com o lugar, quando esse espaço possui 
singularidade afetiva ao sujeito. Assim, a realização das festas e festejos populares 
apresentam-se como a celebração da identidade do indivíduo com o espaço e onde 
também estão explícitas a representação de relação através de simbologia própria 
de festejos. Dessa forma, ao tratar da temática de festas e festejos populares sob a 
perspectiva da relação espaço e cultura, pode-se ressaltar os aspectos que tornam 
esses eventos uma singularidade para os moradores do lugar, no caso da pesquisa 
em questão, elegeu-se o distrito de Alter-do-Chão, Santarém-PA, com a Festa do 
Çairé. Com a presente pesquisa pretende-se analisar a representação do lugar na 
perspectiva de personagens da festa do Çairé e moradores de Alter-do-Chão. 
Assim, foi analisada a simbologia a partir da visão dos colaboradores envolvidos no 
festejo. Assim, com esse estudo pretendeu-se trazer uma abordagem distinta para 
Geografia Cultural, considerando-se que o tema é bastante relevante por sua 
dinâmica que discute o espaço e no qual as relações econômicas, sociais e culturais 
têm se constituído a partir de uma manifestação religiosa e popular, a Festa do 
Çairé. Para tanto, foram realizadas leituras aprofundadas do universo simbólico e 
das representações que refletem as espacialidades das pessoas na realização 
dessa manifestação cultural. Nesta perspectiva, as representações são 
apresentadas como expressões do mundo e refletem a dimensão simbólica presente 
no espaço de vivência das pessoas. Através dela se busca as práticas simbólicas, 
os sentidos atribuídos aos lugares, lembrando que a linguagem media as 
representações. Percebe-se uma valorização do ser humano e sua relação com o 
meio, sobretudo, os valores, costumes, tradições daquilo que o homem tem de seu 
mundo. Além dos elementos físicos, a festa também carrega simbologia muito 
explícita: os personagens, Arco do Çairé, Cores, mastros, bandeiras, entre outros 
que possuem um significado que expressa uma territorialidade, assim vê-se que os 
símbolos apresentam-se como marcadores culturais e do lugar. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Çairé. Geografia Cultural. Lugar. Representação. 
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ABSTRACT 
 
Cultural geography, by means of cultural events, search for to analyze the 

connection marks between of individuals with the place, when this space has a 

singularity to the affective subject. Thus, the holding of festivals and popular 

celebrations is an explicit representation of relationships through own symbology of 

festivals. That way, when production with the thematic parties and popular festivities 

from the perspective of the relationship of space and culture, you can emphasize the 

aspects that make these events a singularity to the residents of the place, in the case 

of the research in question, was elected the District of Alter-do-Chão, Santarém-

Pará, with Çairé Party. The present research examined the representation of the 

place from the perspective of characters of the Çairé party and residents of Alter-do-

Chão. Thus, the symbolism was analyzed from the vision of the developers involved 

in the celebration. Consequently, in this study it was intended to bring a distinct 

approach for Cultural Geography, considering that the theme is very relevant for your 

dynamic that discusses space and in which the economic, social and cultural 

relations have been constituted from a demonstration religion and popular, the Çairé 

party. Therefore, we made a lot of readings about of the symbolic universe and 

representations that reflect the spatialities of people in achieving this cultural 

manifestation. In this perspective, the representations are presented as expressions 

of the world and reflect the symbolic dimension present in people's living space. 

Through the Cairé Party, are sought as symbolic practices, the meanings assigned to 

places, noting that the language media representations. It is observed a valorization 

of the human being and your relationship with the environment, especially the values, 

customs, traditions of what the man has to your world. In addition to the physical 

elements, the party also carries very explicit symbolism: the characters, Çairé arch, 

colors, masts, flags, among others that have a meaning that expresses a territoriality, 

thus it is seen that the symbols are cultural markers and the place. 
  
KEYWORDS: Çairé. Cultural Geography. Place. Representation. 
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APRESENTAÇÃO 

 

Meu nome é Moisés Daniel de Sousa dos Santos, natural de Santarém-PA. 

Atualmente, aluno regular do Programa de Pós-Graduação em Geografia (PPGG), 

em nível de mestrado, na Universidade Federal de Rondônia (UNIR), bolsista CNPq. 

O mestrado em Geografia na Universidade Federal de Rondônia surgiu em 

minha vida, primeiramente, como um convite e depois um desafio. Assim, uma 

colega buscando tentar a seleção e querendo minha companhia fez essa proposta e, 

de imediato, aceitei, apesar de não conhecer muitos teóricos da geografia, havia 

apenas a ideia e uma problemática para um projeto. Com pouco tempo, em meio 

aos horários de trabalho, consegui desenvolver o projeto de pesquisa e organizar a 

documentação, requisitos da seleção. No decorrer da escrita do projeto, pude 

perceber quão desafiadora estava sendo essa produção e ao mesmo tempo muito 

convidativa a reflexão. 

Passada a fase de análise de documentação e do projeto de pesquisa, obtive 

a nota para seguir a etapa seguinte. Era chegada a temida entrevista perante os 

docentes do Programa. Essa fase foi o momento mais tenso de toda seleção, pois o 

nervosismo tomou conta de mim e na hora da apresentação faltaram palavras... mas 

as poucas que foram pronunciadas foram suficientes para minha aprovação no 

mestrado.  

Ao ingressar e no decorrer do mestrado, pude participar de várias atividades 

dentro e fora da universidade, entre estas: cursar disciplinas, desenvolver estágio de 

docência, participar de pesquisas de campo, ministrar oficina, apreciar qualificações 

e defesas de dissertações e teses, participação de evento da área de geografia com 

publicação e apresentação de trabalho e atuação no Grupo de Estudos e Pesquisas 

dos Modos de Vidas e Culturas Amazônicas (GepCultura), coordenado pelo 

Professor Josué da Costa Silva. 

Entre as disciplinas cursadas foram as seguintes:  

- “Geografia e Gênero” foi ministrada pela Professora Doutora Maria das 

Graças Silva Nascimento Silva, no primeiro semestre de 2015. Nesta disciplina, 

pude conhecer a temática de gênero pelo viés da geografia com suas 

espacialidades que buscou mostrar o tratamento entre homens e mulheres nos 

vários espaços da sociedade, como também discutir e refletir sua (in)visibilidade e as 
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suas manifestações de gênero nos vários contextos social, religioso e político, 

resultantes de lutas em prol da equiparidade de gênero.  

Entre as atividades desta disciplina estavam previstos: seminários de artigos, 

dissertações e teses seguidas com discussões em roda de conversa entre 

mestrandos, mestrandas e docente para exposição do entendimento dos textos, 

como também serviu como um momento fértil para (re)construção de conceitos. Sob 

minha responsabilidade estava a apresentação do artigo “Gênero e Poder na 

Tradição do Congado em BH, MG”, de Dalva Maria Soares e Maria de Fátima Lopes, 

que aborda a trajetória de mulheres na festa do Congado, quando essas restringiam 

suas funções a singelas participações nos bastidores e a progressiva ascensão até 

chegar ao ponto de Capitã, ponto antes destinado apenas aos homens. Por meio 

desta atividade acadêmica, tive a chance de perceber como minha pesquisa de 

mestrado possuía semelhanças e especificidades em relação aos grupos e o 

tratamento dado aos indivíduos que do festejo fazem parte, mesmo ocorrendo em 

estados e regiões distintas. Tanto que ao final da apresentação do artigo, exibi 

alguns pontos entre a relação de gênero na Festa do Congado, BH-MG, e a Festa 

do Çairé, STM-PA. 

Outra atividade desenvolvida nesta disciplina foi apresentação da dissertação 

“Geografia e Gênero: Um Estudo no Contexto Escolar”, de Telma Fortes Medeiros. 

Este texto tratou das relações de gênero em algumas escolas da área urbana de 

Porto Velho, Rondônia, com foco em professores de geografia e a temática de 

gênero. Através desta pesquisa, percebeu-se que apesar dos avanços, as 

discussões de gênero ainda estão longe do ideal esperado e, conforme a 

dissertação, isso também é reflexo da formação dos professores que não 

abordavam a temática de gênero devido haver uma lacuna na sua formação, 

deixando seus alunos alheios e sem conhecer a relevância desses estudos para 

vivência em sociedade e no espaço.  

Ao longo da disciplina, houve discussões em torno das relações de gênero 

nos campos: indígena, trabalho, religioso e violência doméstica. Cada temática 

tratou de expor o tratamento dado a mulher e sua luta constante em prol de sua 

autonomia e empoderamento, pois os avanços obtidos são resultados de muito 

enfrentamento e resistência devido a insatisfação diante das atrocidades cometidas 

dentro da sociedade patriarcal.  
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- “Epistemologia da Geografia” foi ministrada pelo Professor Doutor Josué da 

Costa Silva, no primeiro semestre de 2015. Nesta disciplina, a temática abordada foi 

o caráter filosófico da gênese da ciência geográfica, como também os 

procedimentos metodológicos para pesquisas de cunho fenomenológico ou 

materialismo-histórico-dialético. Nesse contexto formativo, pude refletir sobre as 

bases metodológicas da minha pesquisa, como também conhecer autores de outras 

abordagens e diferentes perspectivas de pesquisa no campo da geografia, entre 

eles: Milton Santos, Eric Dardel, Otto Friedrich Bollnow, Yu-Fu Tuan, Paul Claval, 

Mikhail Bakhtin. 

A geografia, como campo de estudo, tem uma longa trajetória em que viu-se 

uma renovação do pensamento na sua evolução, como também do conceito de 

espaço e suas relações com o indivíduo e coletividades. Assim, o atual cenário da 

geografia com seus diversos ramos de pesquisa é fruto do empenho de diversos 

pesquisadores que viram a necessidade de explorar os campos da geografia e dar 

vez também a áreas antes pouco conhecidas e discutidas dentro da academia, 

como a Geografia Cultural. 

- “Estado e Políticas Públicas na Amazônia” foi ministrada pelos Professores 

Doutores: Josué da Costa Silva, Adnilson de Almeida Silva, Maria Madalena de 

Aguiar Cavalcante, Dorisvalder Dias Nunes e Maria das Graças Silva Nascimento 

Silva, no primeiro semestre de 2015. Nesta disciplina foi posto em discussão a 

Amazônia e a implementação das políticas públicas nos diversos ramos, como: 

Gênero, Cultura, Dinâmicas Territoriais e Étnica (Questão Indígena). 

No que se refere à questão de gênero, ministrada pela Profª. Maria das 

Graças, foi nos proposto a leitura e discussão de textos sobre a mulher amazônica e 

sua árdua tarefa de manter sua identidade de gênero e espaço. Nesta temática, deu-

se ênfase a mulher ribeirinha que desempenha distintas funções dentro e fora de 

casa. Sendo essa a responsável pelo cuidar da família e comunidade.  

No aspecto da cultura, ministrada pelo Prof. Josué da Costa, a Amazônia foi 

tratada pela ausência de políticas públicas que viessem a abordar a questão cultural 

como um fator relevante, assim viu-se ser ainda carente de mais atenção dos 

governantes. Assim, percebe-se que as políticas públicas precisam ser 

redirecionadas, pois buscam apenas beneficiar grandes empresários visando 

apenas o lucro. Dessa forma, deixam a margem dos “benefícios” as pessoas que de 
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fato fazem e vivem da cultura na Amazônia, no caso os próprios moradores e 

pessoas que vivem diretamente da cultura. 

No tratamento dos aspectos das dinâmicas territoriais na Amazônia, 

ministrada pelos professores Profª. Maria Madalena Cavalcante e Prof. Dorisvalder 

Nunes, deu-se ênfase a questão das hidrelétricas e ocupação na Amazônia, com 

ênfase no estado de Rondônia por meio de recorte espacial. Assim, abordaram a 

situação que os grandes empreendimentos têm desencadeado na sua execução, 

entre esses destaca-se os processos de desterritorialização de populações 

ribeirinhas e territorializadas em espaços distintos do seu lugar e sem as mínimas 

condições para obtenção de seu sustento e tendo a difícil tarefa de desenvolver em 

novo modo de vida. 

Sob o olhar étnico amazônico, ministrada pelo Prof. Adnilson Almeida, deu-se 

ênfase a questão indígena, como também a relevância dos estudos da relação dos 

indígenas e seus espaços, também deu destaque a carência de políticas públicas 

voltadas aos anseios indígenas. Esses indivíduos são constantemente acometidos 

com ações que buscam a tomada de suas terras por grandes fazendeiros que veem 

nessa iniciativa a maneira mais viável de obter lucro.   

- “Geografia Cultural, Espaço e Representação” foi ministrada pelos 

Professores Doutores: Maria das Graças Silva Nascimento Silva e Josué da Costa 

Silva, no primeiro semestre de 2015. Nesta disciplina foi discutida as bases teóricas 

da geografia que se relaciona com a cultura, a Geografia Cultura. Dessa forma, viu-

se que a Geografia Cultural cumpre o papel de responder aos vários 

questionamentos que antes permaneciam sem resposta que indagavam como se 

dava a relação entre espaço e a pluralidade cultural tão nítida nos espaços. 

Entre os autores trabalhados na disciplina, estavam Zygmunt Bauman, 

Giuliana Andreotti, Paul Claval e pesquisadores da vertente cultural da geografia no 

Brasil. Esses autores em suma apresentaram as bases teóricas para compreender 

ou pelo menos direcionar o entendimento da abordagem cultural e sua relação 

espacial. Parte das aulas foi ministrada no Campus da UNIR, em Porto Velho-RO, e 

parte no distrito de Nazaré, também no município de Porto Velho. 

As disciplinas foram cursadas levando em consideração seu conteúdo e 

contribuição para minha pesquisa de dissertação que aborda a geografia cultural no 

contexto dos festejos populares, com foco na Festa do Çairé, do distrito de Alter-do-

Chão, Santarém-PA. Assim, busca-se analisar a formação do lugar na perspectiva 
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dos moradores/personagens da procissão do Çairé, pois se concebe que o momento 

do festejar é a reafirmação da identidade do grupo aquele espaço, ocorrendo a 

chamada Topofilia – conceito proposto por Tuan (2012).  

Entre as pesquisas de campo, participei de 2 (duas). A primeira ocorreu como 

requisito da disciplina “Geografia Cultural, Espaço e Representação”, onde visitamos 

o distrito de Nazaré, um espaço bastante atingido pela enchente histórica em 

decorrência da construção de hidrelétricas no município de Porto Velho, capital de 

Rondônia. A segunda pesquisa de campo aconteceu como parte das atividades da II 

Expedição Amazônica, onde saímos de Porto Velho-RO com destino a Santarém-

PA. Nesta expedição, pudemos conhecer o percurso da Transamazônica2, as 

cidades por onde passa essa estrada e as diversas facetas das paisagens da 

Amazônia. 

Em relação ao estágio de docência, obrigatório aos alunos bolsistas da pós-

graduação, o mesmo foi executado na disciplina “História e Evolução do 

Pensamento Geográfico”, com carga horaria de 60 horas, na turma do primeiro 

período de geografia, no turno vespertino. Neste estágio, atuei como monitor da 

disciplina auxiliando meu orientador. Quando necessário, ministrei algumas aulas, 

apliquei avaliações e orientei alunos no tratamento do conteúdo das aulas, sendo 

tudo sob supervisão do Professor Doutor Josué da Costa Silva. Essa atividade foi 

relevante por mostrar o outro dentro da sala de aula na Universidade, em que deve-

se proporcionar um espaço para construção de conhecimento sob uma perspectiva 

em que o indivíduo consiga perceber a importância de aprender, como também a 

relevância desse conhecimento para sua vivência. 

A participação em evento aconteceu no Encontro Nacional da Pós-Graduação 

em Geografia (ENANPEGE), no mês de outubro de 2015. Este evento aconteceu na 

Universidade Estadual de São Paulo (UNESP), de Presidente Prudente – São Paulo. 

Lá, participei de palestras que tratavam de pesquisas geográficas sob diferentes 

perspectivas. Também apresentei e publiquei um trabalho produzido na disciplina de 

Geografia e Gênero que aborda a questão da mulher em dois quilombos no 

                                                             
2
 Com 4.223 quilômetros de extensão, a Transamazônica é uma das maiores rodovias do mundo. Ela 

atravessa sete estados (Paraíba, Ceará, Maranhão, Tocantins, Piauí, Pará e Amazonas), corta 63 
municípios e passa por três ecossistemas. Um longo trecho ainda está inacabado e não foi asfaltado. 
O tráfego é difícil, especialmente no período de chuvas (outubro a março), o que prejudica o 
abastecimento. Disponível em: http://radios.ebc.com.br/revista-brasil/edicao/2015-10/transamazonica-
ja-se-passaram-45-anos-desde-o-inicio-da-construcao. Acesso em: 09 Out. 2016. 

http://radios.ebc.com.br/revista-brasil/edicao/2015-10/transamazonica-ja-se-passaram-45-anos-desde-o-inicio-da-construcao
http://radios.ebc.com.br/revista-brasil/edicao/2015-10/transamazonica-ja-se-passaram-45-anos-desde-o-inicio-da-construcao
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município de Oriximiná-PA, sob a perspectiva das discussões de Geografia e 

Gênero. 

Outra participação ocorreu no Encontro Nacional dos Geógrafos (ENG), julho 

de 2016. Este evento ocorreu na Universidade Federal do Maranhão (UFMA), 

Campus de São Luís. Nesse contexto acadêmico, pude participar de palestras que 

abordavam a temática geográfica sob a perspectiva de grandes pesquisadores do 

Brasil. O minicurso em que participei discutia a importância da pesquisa de campo e 

o viés fenomenológico em temas de geografia cultural. Também apresentei nesse 

evento, um artigo resultante de minha pesquisa de mestrado em que apresentei as 

relações de gênero na festa do Çairé, onde pude apresentar as características que 

singularizam o Çairé e características de gênero nesse festejo popular.  

Em relação à participação de evento local, houve a “34ª Semana de 

Geografia” e “11º Encontro de Pós-Graduação em Geografia”, com tema: Amazônia, 

Conflitos e Gestão do Território, no período de 26 a 30 de setembro de 2016. Este 

evento contou com palestra, apresentação de banners, comunicações orais e 

oficinas temáticas. Neste evento, ministrei a oficina “Formação de Atores Sociais das 

Causas de Identidade Racial, Gênero e Sexualidade”, em colaboração com as 

mestrandas Suzanna Dourado e Fabiola Pinheiro.  

Esta oficina visou apresentar e discutir as políticas públicas traçadas para 

atender as exigências quanto à identidade de gênero e sexualidade e à interseção 

com a identidade étnicorracial. Gênero e sexualidade são dimensões que integram a 

identidade pessoal de cada indivíduo, mas são originadas, afetadas e transformadas 

em valores sociais, sistematizados em códigos culturais, organizaram a vida coletiva 

em um dado momento histórico.  

No decorrer do período em que estive em Porto Velho, Rondônia, houve a 

participação ativamente nas atividades do grupo de pesquisa GepCultura. Assim, 

frequentei diariamente a sala do grupo de pesquisa, onde também fazíamos 

reuniões programadas para tratar dos planejamentos, orientações individuais e 

grupais. 

As atividades desenvolvidas no GepCultura e pesquisa de campo culminaram 

para realização da pesquisa, pois proporcionaram o conhecimento do espaço em 

que há a manifestação do objeto de estudo por meio de pesquisa participante. 

Aliadas as disciplinas no PPGG e orientações, pôde-se conhecer as especificidades 

do método fenomenológico, como também aprofundar no estudo das bases da 
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categoria Lugar e festejos populares e as técnicas relevantes para o 

desenvolvimento da pesquisa, entre elas a História Oral. Essa técnica foi primordial 

para obtenção da informação junto aos colaboradores, pois através da História Oral, 

os envolvidos recorrem as suas memórias que ajudaram a compreender a 

representação da Festa do Çairé na percepção de personagens da procissão do 

festejo e moradores de Alter-do-Chão. 
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INTRODUÇÃO 

 

Por meio da presente dissertação, pretende-se analisar a Festa do Çairé, 

distrito de Alter-do-Chão, em Santarém-Pará, a fim de compreendê-lo como um 

espaço de representação do lugar, enfocando a percepção, a simbologia a partir da 

visão dos agentes envolvidos no evento festivo. Ao abordar esse festejo popular sob 

a ótica da Geografia Cultural poderá ressaltar os aspectos que tornam esse 

fenômeno uma singularidade para os moradores do lugar, Alter-do-Chão. Vale 

ressaltar, que a Festa do Çairé serviu e serve como objeto de pesquisa para 

diversos artigos, monografias, entre outros trabalhos acadêmicos que apresentam 

visões históricas, religiosas, culturais e sociais do evento.  

No campo da educação, há a dissertaçao de mestrado “Educação Colonial na 

Amazônia: a pedagogia dos jesuítas e a invenção do Sairé”, de Joao Aluízio Piranha 

Dias (ver DIAS, 2014). Esta pesquisa analisou o desenvolvimento dos processos 

educativos na formação e transmissão dos conhecimentos relativos a festa do Çairé 

no período de XVII e XVIII, em Alter-do-Chão.  

No território da história, em nível de mestrado, há a pesquisa “Festa Popular 

na Amazônia: Sairé, a reinvenção da tradição em Alter-do-Chão (PA) (1973 a 

1997)”, de Claudia Laurido Figueira (ver FIGUEIRA, 2014). 

As pesquisas acima ilustram o quão interdisciplinar e rico é o objeto de 

estudo, visto sob perspectivas distintas e complementares áreas de conhecimento. 

Com isso, além de contribuir para as discussões em torno de festas e festejos 

populares na perspectiva da Geografia Cultural. 

Assim, pretende-se, com esse estudo trazer uma abordagem distinta para o 

Programa de Pós-Graduação em Geografia da UNIR, considerando-se que o tema é 

bastante relevante por sua dinâmica que discute o espaço e no qual as relações 

econômicas, sociais e culturais têm se constituído a partir de uma manifestação 

religiosa. 

Nesta perspectiva, tem-se o seguinte aspecto importante a destacar na 

problematização sobre o tema: quais as razões que tornaram a Festa do Çairé uma 

singularidade do lugar em Alter-do-Chão? O que esse festejo popular representa 

para seus moradores? Assim, considera-se que lugar é um determinado ponto no 

espaço que possui significado, singularidade. Considera-se que um determinado 
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ponto no espaço para ser caracterizado deve ter uma espécie de identidade, de 

significação. 

Discutir festas e festejos populares na Amazônia requer do pesquisador uma 

imersão em um contexto em que movimentos, cores, dança e alegria se misturam e 

criam um outro espaço dentro de um recorte temporal, pois nos momentos festivos 

os indivíduos buscam por meio da manifestação cultural dos festejos reafirmar sua 

identidade com o seu lugar. Assim, manifestações culturais de cunho popular são 

feitas pelo povo para o povo.  

Nesse contexto, a Geografia Cultural, partindo do campo da subjetividade 

humana, busca analisar o papel das experiências como objeto de representação do 

espaço e do lugar. Para tanto, busca-se realizar leituras3 aprofundadas do universo 

simbólico e das paisagens que tentam refletir nas espacialidades das pessoas na 

realização de manifestações culturais. 

Assim, as representações são concebidas como expressões do mundo e 

refletem a dimensão simbólica presente no espaço de representação das pessoas. 

Através delas se buscam as práticas simbólicas, os sentidos atribuídos aos lugares, 

lembrando que a linguagem media as representações. Enfatiza-se a valorização do 

ser humano e sua relação com o meio, sobretudo, os valores, costumes, tradições, 

simbolismos, signos e representações daquilo que o homem tem de seu mundo.  

A pesquisa possui a seguinte estruturação: 

O primeiro capítulo é destinado para uma abordagem sobre as festas e 

festejos populares na Amazônia baseando-se em pesquisas acadêmicas e 

referências bibliográficas. Também apresenta uma concisa história do Çairé por 

meio de sua presença na Amazônia, enfatizando sua realização no distrito de Alter-

do-Chão. Em seguida, apresenta-se o histórico desse distrito e a realização da Festa 

do Çairé. 

O segundo capítulo é o território reservado para descrição dos procedimentos 

metodológicos adotados, método e metodologias utilizadas para conduzir a coleta e 

análise dos dados em campo. Assim, será apresentada a seleção do tema, um 

breve diário de campo e perspectivas metodológicas. 

                                                             
3
 Leitura, nesse contexto, deve ser compreendida como o procedimento em que se busca conhecer 

além da superficialidade do sujeito, indo de encontro a sua subjetividade que motiva sua inclusão nas 
manifestações de cultura. 
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O terceiro capítulo desenvolve uma discussão teórica sobre geografia e suas 

vertentes cultural e humanista e relação no tratamento da percepção dos indivíduos. 

Em seguida, aborda-se a relação entre vivência por meio de experiências na 

formação do lugar para os sujeitos. Ao final, trata-se dos aspectos de gêneros, 

símbolos e sua relação simbólica de poder nas festas populares.  

O quarto capítulo aborda o banco de dados e análise das histórias orais 

obtidas no desenvolvimento do campo de pesquisa no intuito de verificar a 

representação social dos moradores de Alter-do-Chão para compreender sua 

relação com a festa e com o lugar. Assim, por meio das informações obtidas 

pretende-se analisar também a simbologia presente no festejo na percepção dos 

colaboradores e as relações de gênero tão explícitas por meio da apresentação das 

personagens em pares. 

O quinto capítulo é destinado para exposição de fotos mais expressivas 

obtidas no decorrer da pesquisa. As imagens serão apresentadas de forma 

cronológica, semelhante ao andamento do festejo e pesquisa de campo 

desenvolvida para esse propósito. 

Nas considerações finais, apresenta-se a percepção do autor sobre pesquisa 

empreendida, como também a relevância e contribuição desta pesquisa no campo 

de geografia humana e estudos sobre representação em geografia cultural. 
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CAPÍTULO I 

 

 

 

 

FESTAS, FESTEJOS E RELIGIÃO NA AMAZÔNIA 

 

FIGURA 02: GepCultura. Mastros dos mordomos e mordomas hasteados na Praça do Çairé. Alter-
do-Chão. Imagem Digital. Setembro/2015. 
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1 FESTAS, FESTEJOS E RELIGIÃO NA AMAZÔNIA 

 

As festas e festejos populares com elementos da religião católica iniciam-se, 

no Brasil, com a vinda dos conquistadores portugueses e foram se ampliando como 

uma transformação de crenças e práticas reunidas quão “católicas”. Uma devoção 

na qual sua fundamental qualidade era a recomposição da sensibilidade religiosa do 

sagrado e do divino por meio de manifestações culturais. Essas festas, como 

manifestações da cultura de um espaço, têm grande ênfase desde o período 

colonial, pois constituiu a sociabilidade entre os povos, promovendo a admissão de 

símbolos com caráter religioso. 

No contexto da região amazônica, percebe-se uma gama de símbolos 

conservados na memória coletiva4 que se destaca pela vivência de seus moradores. 

Assim, essencialmente, a cultura amazônica recebeu influência da cultura cabocla e 

com advento dos nordestinos, no momento do ciclo da borracha, outras foram 

acarretadas. 

Hoje, na região Amazônica, é presumível mentalizar múltiplos aspectos e 

particularidades no contexto das manifestações culturais (LOUREIRO, 1995). A 

Amazônia é rica em diversidade cultural e tem suas raízes da fé popular firmada nos 

mitos indígenas e na fé cristã católica, vinda com as missões jesuítas do século 

XVII.  

Conforme Saraiva e Silva (2008), esse formato de catolicismo prioriza o culto 

dos santos e os tradicionais festejos que as comunidades celebram aos padroeiros. 

Consideram que esses eventos enaltecem a comunhão da fé e a unidade dos 

grupos que se unem para organizar e celebrar as festas. 

Mesmo esses tipos de fé sendo descritos como reconhecidos em 

comunidades tradicionais ribeirinhas, podemos perceber expressões semelhantes 

em comunidades rurais e outras partes da Amazônia que realizam festejos 

comemorativos aos santos padroeiros por meio de quermesses. 

As realizações das festas de santos padroeiros causam alteração no espaço 

como lembra Saraiva e Silva (2008), em virtude das organizações e realizações, os 

indivíduos modificam suas rotinhas de trabalhos, seus horários e outras ações do 

                                                             
4
 Refere-se às experiências vividas pelos sujeitos sociais ao longo de sua história de vida. Recorrer 

às memórias dos indivíduos, por meio da história que eles contam de si, é conhecer suas relações 
sociais e como elas são representadas a partir daquilo que vivenciaram dentro e fora do seu espaço 
vivido (HALBWACHS, 1990). 
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cotidiano em detrimento da dedicação ao evento, que para as comunidades tem 

representação expressiva.  

Essa espacialidade é construída de acordo com a programação e tradição 

que envolve as procissões que requerem trajetos, a presença do elemento sagrado 

que geralmente ocorre nos ritos celebrados dentro das igrejas e parte festiva nas 

barracas e salões instalados para abrigar os participantes.  

Para cada atividade existe um espaço próprio, pensado, planejado e 

construído. A construção desses espaços é percebida durante os períodos das 

festas passadas as funcionalidades voltam ao cotidiano sem as mesmas 

representações, exceto as igrejas que permanecem como espaço sagrado nas 

demais celebrações que ocorrem nos respectivos calendários. 

Aspectos similares são observados em outros estudos sobre a cultura 

religiosa nas comunidades tradicionais ou rurais da Amazônia, destacando a fé 

como a representação simbólica de mitos e crenças em populações tradicionais. 

 

A comunidade mantém viva a crença no sagrado e estas 
crenças irão alicerçar a luta de resistências, dar-lhe unidade 
enquanto grupo social participante da construção espacial. O 
sagrado parece aqui como relação que media o contato do 
indivíduo (que crê) com sua divindade (SILVA, 2007, p. 233). 
 

Sobre a construção dessa espacialidade, o autor ainda cita que as 

possibilidades de reinterpretações de tais representações são renovadas as novas 

gerações, à medida que são agregadas e codificadas, e quando os conhecimentos 

são repassados e acumulados historicamente.  

Dessa forma, o ato de unir para realizar o evento, ação capaz de reunir todos 

os integrantes das famílias da comunidade em torno dos preparativos, bem como a 

unidade gerada em ensaios de apresentações, e da participação de toda a família 

nos festejos e na liturgia religiosa, tornam como elementos da construção e 

renovação dessa fé que vai passando de geração a geração já que “as narrativas 

míticas organizam as regras sociais e a maneira de agir no espaço” (SARAIVA e 

SILVA, 2008, p. 233). 

No estudo da geograficidade da fé católica e suas formas simbólicas, 

(OLIVEIRA e SOUZA) ver nesses eventos a manifestação cultural no espaço, onde 

o simbolismo expressado nos atos materiais, imateriais e comunicacionais são 
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valores de um espaço da fé, do social, e do econômico, principalmente na 

construção de um espaço turístico.  

Destacam que para compreender o mundo vivido se faz necessário um olhar 

holístico e permanente, uma vez que as representações se movem com mais 

rapidez no imaginário, a partir de cargas constantes de informações atualmente mais 

difundidas, o que requer reflexões em recortes temporais mais curtos, diante de 

reconstruções dos espaços que ordenam a vida humana socioespacialmente.  

Há de se considerar que, atualmente as sociedades estão mais fixadas no 

dinamismo interativo moderno do que mesmo em tipologias folclóricas que passem 

de geração em geração. Apesar das intencionalidades e das visões globais 

presentes nas relações e sistemas atuais, os autores consideram que, as tradições 

religiosas e os espaços construídos ganham diferenciações e identidades próprias à 

medida das percepções dos indivíduos envolvidos no grupo social. 

De acordo com Silva e Gil (2009), a análise sobre a heterogeneidade da 

Amazônia brasileira é extremamente complexa. Há a exigência de um olhar para as 

peculiaridades culturais e religiosas, uma vez que no âmbito da cultura é possível 

perceber as manifestações diversas e expressas por meio de toda uma gama de 

representações simbólicas. 

A definição de religião e símbolo é muito complexa e está entrelaçada, pois 

como o símbolo está presente na religião e a religião está inserida no símbolo, torna-

se imprescindível conceituá-los separadamente, mas apenas para uma melhor 

compreensão do que seria cada uma, ou seja, a religião em si e o símbolo em si.  

Assim, 

 
um sistema simbólico que atua para estabelecer poderosas, penetrantes e 
duradouras disposições e motivações nos homens através da formulação 
de conceitos de uma ordem de existência geral e vestindo essas 
concepções com tal aura de factualidade que as disposições e motivações 
parecem singularmente realistas (GEERTZ, 2012, p. 67). 

 

Percebe-se na definição de religião feita por Geertz (2012), o lado visível da 

relação religião-símbolo é pautado nas motivações dos seres humanos no sentido 

das questões existenciais da realidade vivida por estes. Sendo um sistema cultural, 

os símbolos são inerentes às culturas existindo toda uma representação social em 

torno deles (MOSCOVICI, 1978). 

Uma vez que em todo sistema cultural, o símbolo é algo de grande 

importância, pois através dele é possível entender várias formas de culturas, como a 
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linguística, os pensamentos, as histórias, as músicas, as tradições e as diferentes 

religiões.  

 

1.1 “ÊH, ÇAIRÉ, FESTA PROFANA DE FÉ”: Alter-do-Chão e Festejo Popular 

 

Santarém é uma cidade do estado do Pará, está localizada as margens do 

Rio Tapajós5. Localizada a cerca de 800 km das metrópoles da Amazônia (Manaus e 

Belém), ficou popular poeticamente pela referência como "Pérola do Tapajós" devido 

suas belezas naturais. 

O nome "Santarém" é um tributo dado pelos colonizadores portugueses à 

cidade homônima portuguesa, conhecida por suas regiões fabricantes de vinho. O 

vocábulo "Santarém", na sua profundeza semântica, remete uma propriedade de uva 

de contorno oval. Também há outra tradição de que se afirma o nome “Santarém” 

ser derivante do nome de Santa Irene, uma mártir cristã de Portugal. 

Santarém, no Pará, teve sua fundação então pelo Padre João Felipe 

Bettendorff em 22 de junho de 1661 sob o nome de "Aldeia dos Tapajós", devido a 

presença dos índios Tapajó. Logo ao chegar, o fundador construiu a primeira capela 

de Nossa Senhora da Conceição, também um símbolo de dominação e aculturação. 

Alter do Chão é a praia de água doce mais bonita do mundo segundo o jornal 

The Guardian. Santarém apresenta vocação natural para o ecoturismo, o turismo de 

base comunitária, o turismo histórico e cultural, o turismo gastronômico, o turismo 

religioso e o turismo de aventura. Também apresenta grande potencial para 

desenvolver outros segmentos como o turismo de eventos e negócios. 

 

 

 

 

                                                             
5
 Esse rio recebe a denominação Tapajós em alusão a etnia dos Tapajó, era um povo indígena que 

vivia, segundo pesquisadas antropológicas, as margens do rio mas foram dizimados ao longo do 

período de catequização. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Jo%C3%A3o_Felipe_Bettendorff
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jo%C3%A3o_Felipe_Bettendorff
https://pt.wikipedia.org/wiki/22_de_junho
https://pt.wikipedia.org/wiki/1661
https://pt.wikipedia.org/wiki/Nossa_Senhora_da_Concei%C3%A7%C3%A3o
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FIGURA 03: SOUZA, S. V. Mapa de Alter-do-Chão. Cartografia. Março/2017. 

 

Os eventos culturais, como a festa do Çairé em Alter-do-Chão (quando incide 

a disputa dos botos), o Círio de Nossa Senhora da Conceição, as festas religiosas, o 

teatro, a música, a poesia, a literatura, o folclore e etc. A escolha de Alter-do-Chão 

como uma das melhores praias do Brasil e a melhor praia de água doce do mundo, 

em 2009, pelo jornal inglês The Guardian; O destaque da praia de Alter do Chão 

durante o Salão do Turismo na cidade de São Paulo, em 2010; 

Em 2010, segundo o IBGE, Santarém possuía quatro distritos: os distritos-

sede chamado Santarém, com 251.970 habitantes; Alter do Chão, com 8.078 hab.; 

Boim, com 11.043 e Curuai, com 16.726 residentes. 

No mês de setembro, acontece a Festa do Çairé, uma manifestação folclórica 

e religiosa realizada no distrito Alter do Chão. Anualmente, a festa atrai milhares de 

turistas, que durante cinco dias, cantam, dançam e participam de rituais religiosos e 

profanos, resultantes da miscigenação cultural entre índios e portugueses. É um dos 

principais festivais folclóricos do Brasil. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Alter_do_Ch%C3%A3o_(Santar%C3%A9m)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Nossa_Senhora_da_Concei%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Teatro
https://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Poesia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Literatura
https://pt.wikipedia.org/wiki/Folclore
https://pt.wikipedia.org/wiki/Alter_do_Ch%C3%A3o_(Santar%C3%A9m)
https://pt.wikipedia.org/wiki/2009
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Paulo_(cidade)
https://pt.wikipedia.org/wiki/2010
https://pt.wikipedia.org/wiki/Setembro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Festa_do_Sair%C3%A9
https://pt.wikipedia.org/wiki/Folclore
https://pt.wikipedia.org/wiki/Religi%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Alter_do_Ch%C3%A3o_(Santar%C3%A9m)
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O Çairé, de hoje em dia, é uma transformação capitalista dos rituais 

efetivados pelos indígenas que habitavam a região no passado, sofreu diversas 

mudanças com o passar dos anos, influenciadas especialmente pelo alargamento 

europeu, pressão da Igreja Católica e busca de lucro. 

A festa do Çairé foi introduzida na Amazônia durante as missões 

evangelizadoras de padres jesuítas no final do século XVII. É uma festa repleta de 

simbolismos e detalhes que mostram a influência do período de colonização, como é 

o caso do símbolo maior, o arco do Çairé, que lembra um escudo português e louva 

do Divino Espírito Santo. 

Segundo Ferreira (2008), o festejo foi uma tática de dominação e aculturação, 

uma forma de cativar os índios de forma que eles assimilassem valores da cultura 

europeia e elementos da religião católica. Lacunas na história impossibilitaram, até o 

presente momento, uma data precisa de quando surgiu o Çairé, mas o que vem 

sendo definido como ponto inicial, é que o evento foi criado pelos missionários 

jesuítas, durante suas missões no processo de colonização da região amazônica. 

Antigamente, conforme Figueira (2014), a festa consistia numa simples 

procissão no qual era conduzido o Çairé. Esse símbolo em forma de semicírculo 

feito de cipó torcido, revestido com algodão e enfeitado com flores da região, onde 

final do percurso havia uma reza e um jantar. Porém, com o passar dos anos o 

festejo ganhou novos rituais e elementos. Atualmente, acontece a busca dos 

mastros cinco dias antes da festa, o qual consiste em uma procissão fluvial até a 

floresta para a retirada de dois troncos que são deixados na Praia do Cajueiro até o 

dia da abertura oficial do evento. 

Na percepção de Ferreira (2008), a celebração, na sua forma mais tradicional, 

guarda práticas cerimoniais do período colonial, mantidas pelos responsáveis pela 

organização da festa. O rito religioso envolve cortejo, ladainhas, mastros, música e 

dança. Durante a procissão a Saraipora, geralmente uma pessoa mais velha, leva o 

símbolo do Çairé (um escudo em semicírculo com três cruzes da Santíssima 

Trindade), acompanhada por foliões (rezadores) e rufadores (que tocam e cantam). 

Na beira do rio, dois mastros, um dos homens e outro das mulheres, são apanhados 

para serem levantados na praça. A derrubada do mastro, encerrando a festividade, é 

marcada pela ingestão de tarubá e dança. 

Na pesquisa de Figueira (2014), a autora comprova que, na década de 1940, 

a realização da festa foi proibida pela Igreja Católica. Após um hiato de três 
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décadas, em 1973 os próprios moradores da região, após pesquisa sobre dança, 

música e ritos da localidade, reativaram a celebração. Nesse momento, foi 

incorporado à Festa do Sairé, que era eminentemente de caráter religioso, um lado 

profano: o Festival dos Botos, novas danças e o Espanta-Cão, formação musical 

que passou a acompanhar folias e ladainhas.  

A transformação em festival folclórico teve início na década de 1990, quando 

o local da festa passou da orla para o Sairódromo, ou Praça do Sairé, e a disputa 

dos botos foi inserida na festividade. Essa nova estrutura, mais associada ao 

espetáculo, atraiu muitos jovens, que deixaram para os mais velhos as atividades de 

caráter religioso. 

Seguindo os moldes da disputa dos Bois de Parintins, o festival passou a 

receber mais investimento governamental. Para atrair um público maior, o período 

de realização do Sairé passou de junho para o mês de setembro. 

Envolvendo muitas pessoas e investimentos e movimentando a economia 

local, a Festa do Çairé conforma-se hoje como a mais importante celebração do 

município de Santarém e da região do Baixo Amazonas, tanto em termos financeiros 

quanto simbólicos 

Vários são os personagens da festa e há uma espécie de hierarquia entre 

eles, a qual é visível na posição que cada um ocupa durante a procissão. Quando 

esta chega na Praça do Çairé, homens e mulheres se dividem em dois grupos para 

iniciar uma competição: cada grupo ornamenta os troncos com folhagens, flores e 

frutas e ganha o grupo que erguer primeiro, na frente do Barracão da festa, o mastro 

já enfeitado. 
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CAPÍTULO II 

 

 

 

 

CAMINHOS DA PESQUISA: 

DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

FIGURA 04: GepCultura. Equipe participante da II Expedição – Eixo transamazônica. Humaitá/AM. 
Imagem Digital. Setembro/2015. 
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2 CAMINHOS DA PESQUISA: DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS 

METODOLÓGICOS 

 

Neste capítulo, faz-se descrição dos procedimentos metodológicos adotados, 

método e metodologias utilizadas para conduzir a coleta e análise dos dados em 

campo. Assim, será apresentada a seleção do tema, um breve diário de campo e 

perspectivas metodológicas. 

 

2.1 SELEÇÃO DO TEMA  

 

Ao abordar a temática de festas e festejos populares na Amazônia, tem-se 

propiciado o desafio e estimulado o debate no contexto acadêmico desse espaço de 

pesquisa sob diversas perspectivas. No caso da presente pesquisa, busca-se focar 

a Festa do Çairé, Alter-do-Chão (Ver Figura 05), e mostra-se como relevante devido 

aos aspectos culturais. Aliado a isso, houve o surgimento de questionamentos em 

torno das representações sociais que perpassam os indivíduos que vivem no distrito 

de Alter-do-Chão e que participam do festejo, não como meros espectadores, mas 

como agentes que vivenciam essa manifestação como parte de vida rotina. 

O estudo do lugar, no contexto dos estudos culturais, torna-se relevante à 

ciência geográfica por abordar o ser em sua multiplicidade de ações e pensamentos. 

Esta é a base necessária ao entendimento de como ele produz, organiza e vivencia 

a realidade social em que se insere e participa. Outras máximas poderiam ser 

também trabalhadas, a exemplo dos conceitos de espaço, região e ambiente. 

Porém, a intenção não é nem esgotar a discussão e sua pesquisa e nem adentrar 

em um campo que destoe das semelhanças que fundamentam os demais conceitos 

por nós selecionados.  
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FIGURA 05: SOUZA, S. V. de. Mapa do Município de Santarém. Cartografia. Março/2017. 
 

Dessa forma, umas das motivações para pesquisar a Festa do Çairé foi o 

intuito de conhecer ou, mais precisamente, compreender como os indivíduos 

residentes em Alter-do-Chão concebem seu espaço por meio da manifestação 

cultural desse festejo. Dentro dessa análise abarcam-se alguns conceitos de 

categorias geográficas pertinentes a discussão: espaço, representação e lugar, para 

embasar a discussão com foco no aspecto geográfico pelo viés cultural. 

Para tanto, parte-se do conceito de espaço, adotado por Claval (2007, p. 291) 

afirma que, “o espaço é igualmente organizado para permitir aos homens viverem 

como lhes convêm num contexto cultural dado”. Assim, a noção apresentada pelo 

autor é relevante, pois defende que a relação entre espaço e indivíduos é guiada 

pela ligação entre ambos e que aponta seu significado para o sujeito ou seu grupo. 

Nesse contexto, adota-se como representação, segundo Kozel (2002, p. 216): 
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Criações individuais de esquemas mentais estabelecidos a partir da 
realidade espacial inerente a uma situação ideológica, abrangendo um 
campo que vai além da leitura aparente do espaço realizada pela 
observação, descrição e localização das paisagens e fluxos, classificados e 
hierarquizados. 

 

Percebe-se como relevante esse por conceito por relacionar o significado dos 

festejos populares, em que os indivíduos do grupo social promovem e se mobilizam 

em prol da realização da manifestação cultural. Ou seja, os sujeitos atuam para 

realização do evento, como também almejam em desfrutá-lo, participando das 

atividades, sejam de caráter social ou apenas religioso, para se sentir participante da 

manifestação cultural – festejo popular – desde o início, desenvolvimento e 

encerramento com expectativas para as próximas. 

Outro conceito geográfico bastante relevante para discussão sobre 

manifestações culturais é o lugar6:, pois “é o elo afetivo entre a pessoa e o lugar ou 

ambiente físico (TUAN, 2012, p. 19)”. Percebe-se como algo característico nos 

festejos, pois a realização da manifestação cultural marca essa relação do indivíduo 

com espaço em que ocorre o seu festejo.  

Após essa apresentação dos conceitos utilizados no desenvolvimento da 

pesquisa. A seguir será exposto o Mapa do Trajeto entre Alter-do-Chão e Santarém 

(Figura 06). 

                                                             
6
 Tuan (2012) refere-se a categoria lugar por meio do termo Topofilia. 
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FIGURA 06: SOUZA, S. V. Mapa do Trajeto entre Alter-do-Chão e Santarém. Cartografia. 
Março/2017. 
 

2.2 PESQUISA PARTICIPANTE 

 

A realização de uma pesquisa acadêmica de cunho científico possui várias 

etapas, indo desde a idealização, vivência e a compilação de toda essa experiência, 

dependendo das circunstâncias, podendo haver reformulações. Assim, ao idealizar 

uma pesquisa, devemos pensar na sua relevância e base teórica. Dessa forma, ao 

obter uma base consistente de discussões por meio do levantamento e seleção 

bibliográfica temos um cenário satisfatório para realização do campo restrito da 

pesquisa.  

Segundo Matos e Pessôa (2009, p. 279): 

 
Os estudos de pesquisa qualitativa se diferem da quantitativa em razão das 
questões teórico-metodológicas. Enquanto a pesquisa quantitativa procura 
estabelecer e seguir um plano elaborado com rigidez, os estudos 
qualitativos costumam ser direcionados ao longo do seu desenvolvimento. 
 

Em se tratando de pesquisa de caráter geográfico e cultural, com foco em 

festejos populares e as relações que as populações perpetuam no seio de suas 

comunidades, vê-se como relevante vivenciar toda a dinâmica de realização da 



39 

  

manifestação cultural, por meio da pesquisa participante. Isso, conforme Borges 

(2009, p. 184), “só é possível conhecer profundamente aspectos da vida de uma 

sociedade ou de uma cultura, quando há um envolvimento pessoal entre o 

pesquisador e o quê/quem ele investiga”. 

Ou seja, não basta ser um expectador da dinâmica cultural, como também é 

relevante adentrar o contexto das pessoas no momento dos festejos. Dessa forma, o 

pesquisador consegue uma percepção privilegiada do objeto de estudo, ao mesmo 

tempo transitar entre observar e participar. 

No decorrer da vivência em campo, um instrumento para registro da 

percepção do pesquisador é o “diário de campo”, pois para Venâncio e Pessôa 

(2009, p. 318), refere-se ao “ato de anotar acura a capacidade de percepção da 

paisagem construída pelos sujeitos observados”. Essa técnica é imprescindível ao 

pesquisador no momento de rememorar todas ou as mais relevantes ações de 

quando estava em campo, como se trata de uma pesquisa qualitativa, há uma gama 

de detalhes que merecem ser descritos para seleção e análise posterior. 

 

2.3 O CAMPO DE PESQUISA E SEUS SUJEITOS 

 

As representações têm suas trajetórias ligadas à percepção e representação 

provenientes de vivências, imaginário e significados construídos pelos seres 

humanos. Segundo Tuan (1980), a percepção se dá por meio dos sentidos 

(mecanismos biológicos), entretanto a cultura influencia na forma de perceber, 

construir uma visão de mundo e de ter atitudes em relação ao ambiente.  

Apoiado nas bases fenomenológicas, os estudos culturais têm se utilizado 

dos conceitos de lugar, território e paisagem como categorias centrais de 

investigação. Nesse sentido, a investigação das representações constitui uma forma 

de se adentrar aos conteúdos particulares da cultura de grupos sociais. Sua 

importância está no fato de que os aspectos subjetivos do indivíduo podem nos 

revelar uma realidade capaz de se tornar concreta, modificando radicalmente ou de 

maneira singela a organização espacial presente. Suas representações, portanto, 

podem direcionar as ações do seu espaço vivido, dando sentido às relações sociais 

que aí se estabelecem. 

Descreve como as características culturais dos diferentes grupos humanos 

interferem no modo de perceber o ambiente, porém combinadas a elas, destaca o 
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importante papel da sensibilidade biológica humana neste processo perceptivo. Os 

seres humanos atribuem significados e organizam o espaço de acordo com os 

símbolos que constroem a partir de sua percepção. 

Dessa forma, a presente pesquisa contou com a participação de moradores 

de Alter-do-Chão e que desempenham função de personagem ou atuação direta 

para realização da Festa do Çairé. Assim, para fornecer as informações necessárias 

para formar o banco de dados para posterior análise a luz do embasamento teórico 

da representação social.  

Deu-se preferência por informantes residentes em Alter-do-Chão, pois 

partimos do princípio de que cada grupo possui uma relação distinta com o espaço. 

Assim, um turista tem visão distinta com intuito apenas de visitar e sem estabelecer 

uma relação de afeto com esse espaço. Diferentemente do morador, pois esse 

devido sua vivência no distrito e, consequente, participação no festejo adquirindo 

essa relação de Topofilia. 

Conforme Silva e Silva (2009), a percepção envolve as trajetórias da vida 

social dos sujeitos, isto é, os significados, as diferentes experiências, os valores que 

os seres humanos atribuem à sociedade e aos homens. Na realidade, as pessoas 

atribuem significados particulares ao espaço e aos objetos que o compõem. É assim 

que percorremos esse mundo vivido, mostrando o quanto a linguagem é central na 

constituição do sujeito histórico e social.  

 As pesquisas de campo ocorreram em dois momentos, sendo o primeiro em 

setembro de 2015 e o outro no ano seguinte no mesmo mês. Assim, na primeira 

pesquisa de campo foram realizadas visitas em lócus, observação dos diversos 

momentos do festejo, obtenção de material bibliográfico em bibliotecas e acervos 

particulares disponíveis em Santarém-PA e entrevistas com informantes. 

No ano de 2015 (Ver Figura 00), houve as seguintes atividades:  

No dia 11 de setembro de 2015 (sexta-feira) – preparativos para a busca dos 

mastros. Neste dia, direcionamo-nos para Alter-do-Chão para participar de uma 

noite cultural, entre as atrações estavam: lançamento do DVD TapaJazz 2015, 

Grupo de Folias “Espanta Cão” e “Trio Manari”. Tivemos a oportunidade de conhecer 

o trabalho desses artistas, pois os seus trabalhos são pouco divulgados na mídia 

local e regional e, consequentemente, a população de Santarém-PA pouco conhece. 

Essa noite cultural também serviu de aquecimento para as atividades do dia 

seguinte relativa à busca dos mastros, um aperitivo do festejo, pois percebemos que 
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Alter-do-Chão com todo aliada ao festejo e outras manifestações artísticas mostra o 

quanto singular é esse espaço e sua exuberância. 

No dia 12 de setembro de 2015 (sábado) – busca dos mastros. As atividades 

deste dia iniciam, em Alter-do-Chão, as 05:00 da manhã com alvorada de fogos para 

avisar aos moradores, visitantes e demais interessados que era dia de buscar os 

mastros. 

Em seguida, as 06:00 da manhã, na casa do senhor Silvito Malaquias foi 

servido farto café da manhã para as pessoas envolvidas no evento do dia. Neste 

momento, as pessoas se servem, conversam e se preparam para ir à busca dos 

mastros. 

Já as 08:00 da manhã, deu-se início a busca dos mastros no Lago Verde até 

a Praia da Gurita. Em seguida, as pessoas se direcionam a orla de Alter-do-Chão 

onde são recepcionados pelos fogos, o barco onde são conduzidos personagens, 

moradores, visitante, imprensa e pesquisadores, acompanhado por botes enfeitados 

que se organizam também em acompanhar a busca dos mastros. 

Após a saída do barco a banda “Espanta Cão” faz acompanhamento sonoro. 

Enquanto isso, as personagens: Saraipora (substituta) segurando o arco do Çairé e 

juíza segurando a coroa permanecem sentadas durante todo o trajeto. Já, os alferes 

vãos à frente do barco com as bandeiras (branca e vermelha com desenhos de 

pomba) e na ponta também há uma pomba.  

Nesse momento, atrás do barco seguem as canoas enfeitadas com fita 

coloridas com participantes do festejo seguem enfileiradas formando duas longas 

filas puxadas por corda. O trajeto é calmo e sem problemas, sem esquecer-se da 

paisagem natural encantadora que fascina quem a contempla. 

O caminho é direcionado ao Lago Verde, onde os mastros estão prontos para 

o transporte, no decorrer do trajeto a contemplação da paisagem, presença dos 

personagens e ao som das músicas da banda “Espanta Cão” criam espaço em que 

se misturam várias sensações. Entre esses sentimentos temos o sentimento com a 

afirmação de ancestralidade. 

Chegando ao Lago Verde, os mordomos e mordomas saem em busca dos 

mastros. Excepcionalmente, em 2015, por ocasião da cheia do rio Tapajós não foi 

possível atracar próximo ao ponto onde estavam os mastros. Durante o trajeto nos 

deliciamos com Tarubá, uma bebida indígena proveniente da fermentação da 

mandioca. 
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No retorno, o barco fez o mesmo trajeto embalado pela banda “Espanta Cão”, 

fileira de canoas. Os mastros vieram em uma canoa com alguns mordomos. Agora o 

destino é a Praia do Cajueiro (Praia da Gurita). Na praia, após todos os passageiros 

descerem do barco e das canoas, acontece o carregamento dos mastros, onde 

mordomos e mordomas em grupos separados executam essa atividade. 

O clima de competição é bem intenso, pois ambos os grupos almejam a 

vitória, após carregar o mastro, o mesmo é deixado na praia do Cajueiro (praia da 

Gurita) até a próxima quinta-feira quando ocorre a abertura oficial da festa do Çairé. 

No período na noite, houve o Baile dos Mastros, no Centro Comunitário de 

Alter-do-Chão, é um momento para confraternizar e celebrar a união e colaboração 

entre comunitários e pessoas que trabalham no festejo do Çairé. 

No dia 13 de setembro de 2015 (domingo) – atividades paralelas. Neste dia, 

como o grupo estava chegando da viagem a cidade de Monte Alegre-PA, seguimos 

ao seu encontro no centro de Santarém na praça do Mirante. É um local magnifico 

para contemplar o Rio Tapajós e suas belezas e também um bom lugar para 

saborear iguarias da região. Depois saímos para ponto da Massabor na orla de 

Santarém, é um local próximo ao rio e que proporciona uma ventilação muito 

agradável, sem falar no fantástico menu de iguarias servidas neste estabelecimento 

santareno. 

No dia 14 de setembro de 2015 (segunda-feira) – atividade de mapeamento 

do distrito de Alter-do-Chão. Como atividade proposta para este dia, executamos um 

mapeamento de diversos pontos do distrito de Alter-do-Chão para, posterior, 

produção de um mapa do distrito que foi bastante útil para pesquisa de dissertação. 

Assim, andamos por diversas ruas do distrito, com o auxílio do GPS, conseguimos 

os pontos e após anotados direcionamo-nos a outros pontos estratégicos.  

Entre os pontos de GPS, localizamos: escola, posto de saúde, igreja da 

matriz, palco, ponto das catraias, terminal de ônibus, entre outros. Essa atividade 

também possibilitou conhecer Alter-do-Chão com mais profundidade, pois como 

visitante, muitas vezes, restringimo-nos as ruas do centro do distrito e deixamos de 

lado as demais ruas. 

No dia 15 de setembro de 2015 (terça-feira) – visita a informante para 

obtenção de dados para pesquisa. Neste dia, como atividade proposta procedemos 

a visita a um informante que concordou dar informações de sua vivência morador de 

Alter-do-Chão e também sua percepção como personagem da festa do Çairé. 
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O informante é Célio Camargo, morador de Alter-do-Chão a 30 anos e 

Capitão do Çairé a 11 anos. É uma pessoa muito ativa, pois exerce várias funções 

para obtenção de remuneração. Também é músico, aliás, o mesmo é vocalista do 

Grupo “Espanta Cão”, como estava com outros compromissos não podemos 

estender a entrevista, mas marcamos para outros momentos de conversar com mais 

calma e atenção.  

No dia 16 de setembro de 2015 (quarta-feira) – visita ao acervo bibliográfico 

do Instituto Cultural Boanerges Sena (ICBS). Neste dia, como grande do grupo 

estava em uma atividade paralela, decidi fazer um levantamento bibliográfico de 

trabalhos acadêmicos, revista etc. relativo ao Çairé, cultura amazônica, folclore 

disponíveis no ICBS. No acervo desse instituto havia materiais sobre o tema que 

estava pesquisando, analisei vários materiais e selecionei os que seriam 

reproduzidos e seriam relevantes na construção do trabalho de pesquisa. 

Por meio dessa atividade, mesmo tendo encontrado material que subsidiasse 

minha abordagem de festejo, ainda vejo que Çairé, assim como outros festejos, 

ainda hoje estão ausentes da pauta das pesquisas. Não sendo o foco da maioria das 

pesquisas e sem isso a academia e sociedade ficam alheias ao formidável 

arcabouço de conhecimento que se pode depreender por meio da pesquisa de 

festejos na Amazônia. 
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FIGURA 07: SOUZA, S. V. Mapa do Trajeto terrestre e fluvial da procissão do Çairé. Cartografia. 

Março/2017. 

 

No dia 17 de setembro de 2015 (quinta-feira) – abertura oficial do Çairé 2015. 

A programação do dia inicia com alvorada de fogos em diversos pontos do distrito de 

Alter-do-Chão para anunciar a abertura das festividades do Çairé. Em momento 

seguinte, os personagens da procissão do Çairé, visitantes, demais interessados 

encontram-se reunidos no barracão da Praça do Çairé, onde o padre fez uma 

celebração com música tocada pela banda “Espanta Cão”. 

Em seguida, após a benção do padre os personagens se ordenam em 

próximo tendo à frente o Capitão, Saraipora, procuradores, meninas da fita, juízes, 

rezadeiras, troneira seguidos pelos rufadores, mordomos e mordomas se direcionam 

a praia do Cajueiro para pegar os mastros deixados no último sábado. Já 

posicionados ao lado de cada mastro, mordomos e mordomas erguem os mastros 

nos ombros e fazem o caminho contrário rumo a praça do Çairé. 

Chegando a praça, os grupos de mordomos e mordomas enfeitam seus 

mastros com galhos de árvore e frutas regionais num ritmo frenético para vencer 
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essa parte da atividade dos mastros. Terminada a decoração dos mastros, os 

mesmos são erguidos na praça pelos mordomos e mordomas e ajuda de terceiros. 

Em 2015, o grupo vencedor foi o das mordomas.  

Em frente ao barracão, mais adiante, ocorre o hasteamento das bandeiras 

nacional, estadual, municipal e outras sob o hino nacional. Finalizada essa parte, o 

prefeito municipal e companhia cortam a fita do barracão dando início de fato a festa 

do Çairé. Para animar os presentes na praça, o grupo “Espanta Cão” tocou músicas 

da região e próprias do grupo para divertir “a galera”. 

No período da tarde não houve nenhuma atividade relativa ao festejo. Já no 

período noturno, houve um rito religioso em que os personagens da procissão do 

Çairé sob o som da banda “Espanta Cão” caminham na praça do Çairé em volta dos 

mastros hasteados com o arco do Çairé seguro pela Saraipora. Ainda na praça do 

Çairé, houve apresentação de show local “Grupo Espanta Cão” e “Grupo de 

Carimbó Kuatá” com músicas regionais. 

Em seguida, no Sairódromo, dando continuidade as atividades dos festejos, 

houve apresentação de Danças Tradicionais, a saber: 

Grupo Espanta Cão; 

Ritual Indígena; 

Brincando de Çairé; 

Cruzador Tupi; 

Dança da Maior Idade; 

Dança Cucurunã; 

Dança Carimbó. 

Esses grupos apresentaram diversos aspectos da cultura amazônica por meio 

da representação das paisagens presentes na região aliados a música e vestimenta 

dos participantes. Para fechar a noite, como show regional houve a apresentação de 

Lia Sophia, um grande nome na música paraense. 

No dia 18 de setembro de 2015 (sexta-feira) – visita ao museu “Dica Frazão”, 

“Cristo Rei” e atividades noturnas em Alter-do-Chão. Neste dia, como parte das 

atividades da expedição, visitamos alguns pontos culturais de Santarém. O primeiro 

ponto visitado foi o “Cristo Rei” um ambiente em que o artesanato de diversas 

comunidades fica a exposição para visitação e comércio. Outro ponto visitado foi o 

“Museu Dica Frazão” é um espaço criado pela própria artista onde expõe sua arte, 

como vestidos, bolsas, casacos e outras obras. 
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Entre as atividades em Alter-do-Chão no período noturno, houve um rito 

religioso em que os personagens da procissão do Çairé sob o som da banda 

“Espanta Cão” caminham na praça do Çairé em volta dos mastros hasteados com o 

arco do Çairé seguro pela Saraipora. 

Como show local, na praça do Çairé, teve “Carimbó Tambores do Sol” que 

expos em sua apresentação aspectos da cultura amazônica. Em seguida, no 

Sairódromo, houve a abertura dos Portões do Lago dos Botos para aquecimento dos 

botos Tucuxi e Cor-de-Rosa. 

Como show nacional, teve a presença da “Banda Aviões do Forró” com seu 

repertorio amplamente conhecido no Brasil. Em seguida, aconteceu o show do 

cantor “Wanderley Andrade”, o cantor mais eclético, com seu ritmo brega e músicas 

que fazem sucesso em toda região norte. 

No dia 19 de setembro de 2015 (sábado) – atividades noturnas em Alter-do-

Chão. Entre as atividades em Alter-do-Chão no período noturno, houve um rito 

religioso em que os personagens da procissão do Çairé sob o som da banda 

“Espanta Cão” caminham na Praça do Çairé em volta dos mastros hasteados com o 

arco do Çairé seguro pela Saraipora. 

Também houve a apresentação dos botos, onde pôde expor toda sua 

exuberância por meio de músicas e vestimentas, sem falar das coreográficas 

desenvolvidas para animar a galera. Devido à grande demanda por ingresso para 

assistir a apresentação dos botos, nem todos os integrantes tiveram a chance de 

entrar, então foram conhecer o Borô, um ambiente com música alternativa que 

agrega pessoas com outras músicas distintas dos regionais.  

No dia 20 de setembro de 2015 (domingo) – atividades noturnas em Alter-do-

Chão. Neste dia, pela manhã, já estávamos iniciando os preparativos para partida no 

dia seguinte. Assim, houve a chegada da professora Oriana, da Universidade 

Federal do Pará (UFPA), que iria nos acompanhar no caminho de volta da 

expedição. Assim, na divisão das equipes uma ficou responsável por buscar a 

professora e a outra para compra de piracuí e camarão. Almoçamos e conversamos 

bastante em Santarém. 

Em Alter-do-Chão, houve atividade noturna com rito religioso na forma de 

missa. Essa atividade ocorreu no barracão comunitário na praça do Çairé, com 

momento de reflexão sob o comando do padre. Em que discutiu as singularidades 

do Çairé e sua importância para cultura. 



47 

  

Como atração local, aconteceu o show das bandas “Pegada do Forró” e 

“Turbinados do Forró”, no Lago dos Botos, a entrada era franca, mas havia poucas 

pessoas no ambiente, pois como no dia seguinte era de trabalho, já era previsível 

esse quantitativo de público.  

No dia 21 de setembro de 2015 (segunda-feira) – encerramento do Çairé e 

partida de Santarém-PA a Itaituba-Pa. Este dia inicia com clima de despedida de 

Alter-do-Chão e de Santarém, logo pela manhã tomamos café no Paraíso, acontece 

durante o período da manhã o encerramento do festejo do Çairé com suas 

atividades específicas. Entre as atividades de encerramento estava como ponto 

máximo a derrubada dos mastros. 

Assim, na praça do Çairé, primeiramente houve uma celebração com padre 

que abordou a questão do festejo e sua importância, como também dissertou acerca 

da importância que a sociedade tem dando ao lado profano e deixando em segundo 

plano o lado religioso. 

Após a celebração e comentários, personagens da procissão do Çairé saíram 

e deram voltas em torno dos mastros como sinal de benção ao som dos rufadores. 

Em seguida, o grupo dos mordomos e das mordomas auxiliado por terceiros ao lado 

de seus respectivos mastros deram início a derrubada com golpes de machado, 

onde cada participante poderia um golpe e passar a vez ao próximo, a agitação foi 

acelerada, pois a ânsia de vencer era nítida, assim homens e mulheres aceleravam 

ao máximo os golpes de machado. 

Depois de vários golpes, as mulheres saíram vitoriosas e derrubaram seu 

mastro. A derrubada do mastro dos mordomos foi atrasada devido a um problema 

com o machado do grupo que foi danificado e deixando os integrantes sem o 

instrumento principal para essa atividade. 

Após a derrubada, os mastros foram levados em cortejo ao Sairódromo e lá 

foram deixados. Em seguida, houve a grande comunhão com: quebra macaxeira, 

macucauá, desfeiteira, distribuição de tarubá etc. outro importante do festejo neste 

dia, estava na Cecuiara. A Cecuiara é o almoço da confraternização em que as 

pessoas envolvidas no Çairé, visitantes e demais pessoas promovem um grande 

almoço com doações vindas das barracas de vendas da praça do Çairé. 

À tarde, houve a apuração relativa a apuração das apresentações dos botos. 

No ano de 2015, o boto vencedor foi o Tucuxi. À noite, aconteceu a festa dos 
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barraqueiros com bandas locais para animar e assim finalizar a as atividades da 

festa do Çairé 2015. 

No ano de 2016 no mês de setembro, a programação da Festa do Çairé 

repetiu-se. Assim, no dia 10 de setembro houve a busca dos mastros, neste dia 

devido à seca dos rios o barco que conduz as personagens do Çairé e demais 

interessados teve problemas no percurso até o Lago Verde para chegar e retornar, 

necessitando de um cuidado redobrado para essa atividade.  

Outra novidade estava na oficialização de Dona Dalva, como Saraipora, a 

personagem responsável por conduzir o arco do Çairé nos ritos religiosos. A 

abertura oficial ocorreu no dia 15 e encerramento no dia 19 de setembro, no 

decorrer houve ritos religiosos, procissões e diversas atividades culturais com 

música que abordam a temática do festejo e as paisagens amazônicas. 

 

2.4 PERSPECTIVAS METODOLÓGICAS  

 

A consecução do presente estudo é desenvolvida tendo a fenomenologia 

como método estruturante. O método possibilita a apreensão da realidade objetiva 

pelo investigador, quando este pretende fazer uma leitura dessa realidade. Assim, o 

método é o ponto de partida de onde a pesquisa é estruturada, para dar coesão na 

análise do objeto.  

A fenomenologia é uma corrente filosófica de análise da realidade. A 

geografia, apropriando-se dessa corrente, pesquisa o espaço geográfico, priorizando 

categorias espaciais que possibilitem a valorização das experiências particulares, 

buscando na compreensão uma alternativa para entender a lógica da relação do 

homem com o espaço. 

Como afirmam Moraes e Costa (1999, p. 76), “o método orienta de início a 

delimitação do que seria o “temário” da geografia, ele também que dirige o 

equacionamento dos problemas próprios de tal temário, pautando a ordenação de 

sua discussão”. O método, enfim, é uma postura filosófica, uma posição do 

pesquisador.  

A pesquisa utilizará como procedimentos metodológicos adotados: pesquisa 

bibliográfica; pesquisa de campo por meio da participação na Festa do Çairé, onde 

foram obtidas informações e destas extraiu-se as percepções vividas na pesquisa no 

trabalho cotidiano de Alter-do-Chão no período festivo. 
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O enfoque da pesquisa será no método fenomenológico e utilizar-se-á nesta 

pesquisa a pesquisa participante, pois se apresenta como um instrumento 

metodológico eficaz para a coleta e a análise dos dados e, tendo como objetivo final, 

o entendimento das relações sociais e culturais estabelecidas coletivamente entre os 

indivíduos na Festa do Çairé e as relações de gênero. 

Na perspectiva da geografia, conforme Lencioni (2010, p. 149) “a 

fenomenologia prioriza a percepção e entende que qualquer ideia prévia que se tem 

sobre a natureza dos objetos deve ser abolida”. Para essa corrente, o 

comportamento de todas as pessoas não está fundamentado no conhecimento 

objetivo do mundo real, mas sim na base das imagens subjetivas deste mundo. 

As representações sociais são formas de conhecimento socialmente 

construídas pelos integrantes dos grupos para explicar as relações estabelecidas 

entre eles, com outros grupos e com a natureza. Isso ocorre mediante o caráter 

coletivo das ideias, histórias e experiências vividas por um grupo social específico e 

essa construção vai servir de orientação para a ação social.  

Há a necessidade metodológica de se entender a forma como foram 

elaboradas as explicações cognitivas para a realidade vivida, assim como, os 

conteúdos da história pregressa do grupo, como, por exemplo, o período de 

interação no espaço geográfico, suas características, problemas, qualidades e o que 

foi preciso fazer para a adaptação neste lugar ou para a interação social com outros 

grupos. 

A técnica dessa pesquisa está pautada na história oral de Meihyr (2005), que 

segundo o autor, é o conjunto de procedimentos que visam à formação de 

documentos destinados à análise de depoimentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 

  

CAPÍTULO III 

 

 

 

 

LUGAR E REPRESENTAÇÃO NOS ESTUDOS GEOGRÁFICOS 

 

FIGURA 08: GepCultura. Mordomos e Mordomas e demais pessoas no transporte do mastro para 
praça do Çairé. Imagem Digital. Setembro/2015. 
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3 LUGAR E REPRESENTAÇÃO NOS ESTUDOS GEOGRÁFICOS 

 

Neste capítulo, desenvolve-se uma discussão teórica sobre geografia e suas 

vertentes cultural e humanista e relação no tratamento da percepção dos indivíduos. 

Em seguida, aborda-se a relação entre vivência por meio de experiências na 

formação do lugar para os sujeitos. Ao final, trata-se dos aspectos de gêneros, 

símbolos e sua relação simbólica de poder nas festas populares. 

 

3.1. GEOGRAFIA CULTURAL E HUMANISTA NA PERSPECTIVA DOS ESTUDOS 

SOBRE REPRESENTAÇÃO 

 

A Geografia não é nem ciência natural e nem ciência social, mas as duas 

coisas ao mesmo tempo, ainda que seja difícil tal conciliação, dado a 

compartimentação do conhecimento na Modernidade.  

Mais recente, principalmente a partir da década de 1990, a Geografia 

Humana tomou corpo e expressão, preenchendo algumas lacunas temáticas que 

não tiveram uma expressão mais profunda na Geografia Crítica. Trata-se da 

Geografia Humanística, ou Cultural, com sua pesquisa orientada para a percepção 

do mundo via subjetividade, a pesquisa do cotidiano e dos aspectos gerais e 

constituintes da cultura. 

Para a Geografia Cultural, os fenômenos podem ser apreendidos por meio 

dos sentidos. Metodologicamente, nesse processo, interessa-se pela percepção, 

pelas imagens, pelas representações – a apreensão que os sujeitos, ou a 

subjetividade, delas fazem. 

A Geografia Humanística permitiu a ampliação das abordagens temáticas na 

ciência geográfica. É  

 
[...] importante [o] desenvolvimento da corrente geográfica chamada 
Humanística, que vem levando os geógrafos a explorarem novas relações 
interdisciplinares. Entre essas relações, que já foram predominantes com a 
psicologia, vem se destacando, recentemente, o intercâmbio com a 
Geografia Cultural e com a Geopolítica, na medida em que ambas 
passaram a privilegiar, cada vez mais, temas como as religiões, as etnias, 
os valores nacionais, as percepções, os aspectos simbólicos, 
principalmente dos lugares, monumentos, paisagens e territórios (AMORIM 
FILHO; ABREU, 2002, p. 249). 

 

A Fenomenologia Corrente filosófica estruturada e desenvolvida a partir das 

contribuições de Edmund Hussel. Orienta-se pela apreensão da essência absoluta 
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das coisas – aparência, essência, subjetividade. Descreve, classifica e esclarece os 

fenômenos. 

Com a Geografia Cultural, os conceitos de paisagem e lugar foram 

revalorizados. E lugar compreendido como a unidade prático-sensível do arranjo 

espacial, o espaço apropriado pelas relações imediatas da vida, do vivido, da 

identidade do sujeito. 

A paisagem expressa o trabalho, a cultura, as emoções de um povo. É 

apreensível pelos sentidos, pela percepção. A complexidade da vida social se 

materializa plenamente na paisagem. Da mesma forma, o lugar funciona como o 

conjunto de paisagens necessário à realização de vida do sujeito. As relações 

consensuais, os conflitos e as contradições afloram e explicam a vida da sociedade 

pela dimensão vivida de seus componentes. 

Desta forma, Sauer elaborou uma definição para a paisagem que a expressa 

como um conjunto de formas expressas em determinada área, resultantes de toda 

intervenção, sendo ela natural e cultural.  

 
A paisagem geográfica é vista como um conjunto de formas naturais e 
culturais associadas em uma dada área. É analisada morfologicamente, 
vendo-se a integração das formas entre si e o caráter orgânico ou quase 
orgânico delas. O tempo é uma variável fundamental. A paisagem cultural 
ou geográfica resulta da ação, ao longo do tempo, da cultura sobre a 
paisagem natural (SAUER,1998, p. 09). 
 

A geografia humanista preocupou-se em trabalhar com os aspectos humanos, 

atendo-se aos significados, valores, objetivos e propósitos das ações humanas. O 

homem tornou-se destaque na análise geográfica de cunho humanista, propôs-se 

um enfoque compreensivo, baseado na experiência, nos sentimentos, na intuição, 

nas práticas simbólicas e na dimensão subjetiva. 

Na década de 1970, a geografia de cunho humanista, com base nas correntes 

filosóficas da fenomenologia, do existencialismo e hermenêutica, apresentou a 

perspectiva de tratar dos temas percepção, subjetividade, valores humanos, espaço 

vivido, agregando contribuições que marcariam a sua existência e convergiriam nas 

reflexões geográficas. 

Nesse contexto, o significado das experiências, dos sentimentos, das 

intuições, dos símbolos ganha destaque na abordagem social, pois para Corrêa 

(2003), essa geografia está fundamentada na fenomenologia e no existencialismo, 

criticando a geografia de cunho lógico-positivista. 



53 

  

O conceito de espaço na geografia cultural ou humanista apresentada nos diz 

que: “no estudo do espaço no âmbito da geografia humanista consideram os 

sentimentos espaciais e as ideias de um grupo ou povo sobre o espaço a partir da 

experiência” (TUAN, 1979 apud CORRÊA, 2003, p. 30).  

Portanto, o conceito da categoria lugar ganha destaque porque faz parte da 

percepção e vivência do indivíduo por um longo período de tempo, enquanto o 

conceito de espaço adquire o significado de espaço vivido, seja individual ou grupal, 

podendo ser vivido ou experienciado.  

Para tanto,  

 

O espaço vivido deve, portanto, ser compreendido como um espaço 
de vida, construído representado pelos atores pelos atores sociais 
que circulam neste espaço, mas também vivido pelo geógrafo que, 
para interpretar, precisa penetrar completamente este ambiente. 
Cada geógrafo deve possuir “sua” região, “seu” espaço, e a 
proximidade física e afetiva são elementos fundamentais nessa 
conduta (GOMES, 2005, p. 319). 
 

O espaço de vida faz parte daquilo que é vivenciado pelo indivíduo e dotado 

de experiências, contudo, o sujeito enseja uma representatividade simbólica naquele 

espaço vivido, no qual são manifestados por meio de sua percepção. Para Dardel 

(1990), a tarefa da geografia consistia na compreensão do sentido que os homens 

davam às suas vidas na terra. Para Claval (2007), Dardel enfoca o sentido da 

presença humana na superfície da terra, com ênfase aos mitos, ao sentimento 

religioso, os quais tornaram-se aspectos centrais na análise geográfica.  

Para ele, a geografia se refere à inserção do homem no mundo, de modo que 

não pode lidar apenas com aspectos objetivos ligados a um espaço geometrizado. 

Ela pressupõe um campo de estudos próprio que se refere à existência humana na 

Terra, a partir de um objeto fenomenologicamente determinado: o "espaço 

geográfico", que tem como elemento essencial a "geograficidade", definida como 

uma "geografia vivida em ato" a partir da exploração do mundo e das ligações de 

cada homem com sua terra natal. (DARDEL, 1990). 

[...] o lugar permite pensar o viver, o habitar, o trabalho, o lazer enquanto 
situações vividas, revelando, no nível do cotidiano, os conflitos do mundo 
moderno. Desse modo, a análise do lugar se revela – em sua 
simultaneidade e multiplicidade de espaços sociais que se justapõem e 
interpõem – no cotidiano com suas situações de conflito [...] O lugar é o 
mundo do vivido, é onde se formulam os problemas da produção no sentido 
amplo, isto é, o modo como é produzida a existência dos seres humanos. 
(CARLOS, 1996, p. 26). 
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“Lugar é um centro de significados construído pela experiência” (TUAN, 
1975, apud LEITE, 1998). 
 

Essa paisagem também é constituída por pessoas diversas, com objetivos 

diferentes, podendo ou não estabelecer relações de amizade ou outras formas de 

proximidade conosco, que se caracterizam como relações sociais. Desse modo, é 

possível considerar que todos os dias participamos do conteúdo de paisagens 

conhecidas de nosso trajeto rotineiro, com as quais nos identificamos e nos 

sentimos pertencentes.  

Como observadores e construtores do lugar, estamos atentos às 

modificações que ocorrem nas paisagens. Quando temos que sair de casa e 

observamos que logo choverá, tomamos medidas para evitar que fiquemos expostos 

às intempéries causados pela chuva, não é mesmo? Além do guarda-chuva, às 

vezes escolhemos o melhor trajeto, por ruas que terão menos enxurradas ou vias 

que ofereçam menos riscos de transtornos à circulação de carros e pedestres.  

A percepção e conhecimento dos espaços que percorremos todos os dias nos 

possibilitam pensar os melhores caminhos e alternativas para chegarmos ao final do 

trajeto. Nossas opções, então, serão influenciadas pela relação que temos com o 

espaço, pois ao conhecê-lo, temos a possibilidade de compreender sua organização 

e determinar nossas escolhas. Porém, se estamos numa cidade desconhecida, por 

exemplo, e necessitamos conhecer determinados trajetos, recorremos às pessoas 

que moram no lugar, pois elas certamente saberão nos informar sobre localidades e 

opções de caminhos que poderemos percorrer. 

Mas a facilidade para determinar nossas direções sempre se relaciona ao 

ambiente que se conhece e tem proximidade. Isso ocorre porque no lugar que se 

conhece é onde geralmente estabelece relações profundas com o ambiente natural 

ou artificial. As alegrias e tristezas podem ser associadas a um determinado espaço, 

pois nas relações cotidianas e estão sujeitos a decepções e momentos felizes que 

ficam marcantes em suas vidas. Geralmente, pode-se associar as emoções, ruas, 

avenidas, praças etc. Não é possível imaginar momentos marcantes sem referenciá-

los no tempo ou no espaço. O lugar pode ser a referência principal de nossas 

emoções, como podemos perceber no texto de Andrade (1987): [...]  

 
Percorrer as ruas do Centro, depois de anos que não pisava por lá, dava 
certo prazer a dona Irene. Prazer que ela não confessava a si mesma. 
Parava diante das vitrines. Sim senhor, como isso mudou. [...] Ali era uma 
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livraria. Mais adiante, cadê a confeitaria que tinha aquele sorvete de 
pistache, super delicioso? Nada de confeitaria. Somente bancos, 
financeiras, agências de loteria esportiva. Dona Irene sentia leve saudade 
da década de 60. Era outro Rio. Mas devemos conhecer o Rio de hoje, e ela 
ia aproveitando o percurso na direção do ônibus para ver, assuntar, sentir, 
apesar da multidão, do bolo de gente, do barulho (ANDRADE, 1987, p. 16). 
 

O lugar também pode ser o espaço da saudade, pois durante nossas vidas 

podemos participar de diversos lugares, morar em bairros diferentes de uma cidade 

ou em cidades diferentes, estabelecendo relações sociais diversas em contextos 

espaciais variados. Como retrata Carlos Drummond, os lugares se modificam, e em 

certos casos, nem sempre se participa desta mudança, pois migra para outras 

localidades onde se constrói novas relações. Sendo assim, quando ao retornar 

àqueles lugares que se conhecia, detecta que o lugar já não é o mesmo, não são os 

mesmos e as pessoas também mudaram.  

Significa que a intensidade das relações sociais modificou nossa maneira de 

ver e participar da produção e reprodução do lugar, que um dia fomos sujeitos 

protagonistas. Logo, a afetividade com o espaço é um sentimento que proporciona 

construir a identidade com o lugar, determiná-lo como nosso, pois é nele que nos 

sentimos confortáveis e seguros. 

Lowenthal (1982) procurou atentar para a importância da valorização da 

experiência vivida, da imaginação, insistindo nos sistemas de significação. Dardel 

propiciou à geografia uma maior compreensão dos lugares, a partir das experiências 

dos sujeitos.  

Esta geografia humanista privilegiou os temas da percepção, da 

subjetividade, criatividade, intuição, sentimentos, experiências, simbolismos e 

valores humanos, ressaltando a singularidade de cada indivíduo. O espaço é 

interpretado mediante as experiências vividas, a lógica prescinde na compreensão 

de mundo, atribuindo-se uma significação maior às categorias (paisagem e lugar) 

que passaram a fazer parte dos debates sobre objetividade e subjetividade na 

geografia. 

A geografia de cunho humanista-cultural tornou-se pertinente devido ao fato 

de priorizar o estudo do homem diante do mundo, pois focalizava o lugar, o espaço, 

como gesto vivido pelas experiências humanas, respeitando a individualidade de 

cada ser humano. Para Claval (2007, p. 82), “uma das tarefas da geografia cultural é 

mostrar como os sistemas de valores se traduzem pelas articulações específicas do 
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social”. Em outras palavras, a linguagem se destaca e tem papel essencial nessa 

articulação com o social, por isso a valorização da poética nessa investigação.  

Desse modo, a geografia de cunho humanista volta-se para o universo das 

experiências dos homens e dos grupos em relação ao espaço, no sentido de 

compreender os valores, intersubjetividades, sentimentos, comportamentos, 

privilegiando as experiências vividas. A Geografia da percepção, segundo Corrêa 

(2001, p. 30) 

 
Está assentada na subjetividade, na intuição, nos sentimentos, na 
experiência, no simbolismo e na contingência, privilegiando o singular e não 
o particular ou o universal e, ao invés da explicação, tem na compreensão a 
base de inteligibilidade do mundo real.  
 

A Geografia da percepção propõe estudos que consideram o mundo 

percebido, o mundo vivido e o mundo imaginado pelos indivíduos. Para Lencioni 

(2003, p. 150-151) “a consideração da percepção advinda das experiências vividas 

é, assim, considerada etapa metodológica importante e fundamental”. A experiência 

vivida constrói a consciência, sendo que pelo mundo vivido, a fenomenologia coloca 

o indivíduo em contato com o mundo de objetos exteriores por via da percepção. 

 
O espaço é vivido e percebido de maneira diferente pelos indivíduos, uma das 
questões decisivas da análise geográfica que se coloca diz respeito às 
representações que os indivíduos fazem do espaço. Essa Geografia procurou 
demonstrar que para o estudo geográfico é importante conhecer a mente dos 
homens para saber o modo como se comportam em relação ao espaço 
(LENCIONI, 2003, p. 152 apud PEREIRA, 2010, p. 176). 
 

 Na representação do espaço, os mapas cartográficos diferem dos mapas 

mentais. Segundo Lencioni (2003), os mapas cartográficos fazem uma 

representação objetiva do espaço, enquanto os mapas mentais fazem uma 

representação subjetiva a partir da percepção que o homem elabora das imagens 

sobre esse espaço. 

Numa perspectiva geográfica, a fenomenologia traz visão antropocêntrica do 

mundo e recupera o humanismo ao destacar significados e valores atribuídos ao 

espaço. O espaço vivido passa a ser construído socialmente por meio da percepção 

e da interpretação dos indivíduos, revelando as práticas sociais. 

Claval (2007, p. 40) revela que a geografia humana ocupa desde seu 

nascimento um lugar importante nas realidades culturais, mas as capta numa ótica 

reducionista: a ênfase é colocada sobre as técnicas, os utensílios e a transformação 

da paisagem. Dessa forma, os espaços têm se materializado por meio dos festejos, 
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organizações populares, movimentos sociais e religiosos sendo abordados sob o 

prisma geográfico no qual “a materialidade imediata da prática religiosa não é um fim 

em si mesma, mas um meio inicial de compreensão da dimensão religiosa” (GIL 

FILHO, 2007, p. 210). 

Assim, os estudos geográficos sobre a religião são extremamente 

importantes, pela forma como tratam e explanam, no contexto das diversidades de 

expressões míticas, suas intenções com outros níveis de coletividade, em que “o 

homem é protagonista deste conhecimento simbólico e desta prática social da 

religião”. 

Destaca-se que a cultura é fator preponderante, pois “é desenvolvida 

unicamente pelos seres humanos”. Ela influencia intensamente o comportamento e 

os valores humanos. Portanto, a apreensão do espaço relaciona-se às diferentes 

perspectivas que se fazem presentes na visão de mundo de cada ser humano.  

As experiências que os seres humanos têm dos elementos do espaço se 

constituem diferencial no momento de sua representação. Essa multiplicidade de 

sentidos que um mesmo “lugar” contém tanto para os seus moradores como para 

visitantes está ligada, sobretudo, ao que se denomina de imaginação criadora, que 

ressalta a fabulação como vetor a partir do qual todo ser humano conhece o mundo 

que habita.  

O espaço percebido pela imaginação não pode ser um espaço indiferente, é 

um espaço vivido. E vivido não em sua positividade, mas com todas as parcialidades 

da imaginação. Dentro dessa perspectiva, podemos mostrar quais os principais 

conceitos e suas definições dentro da Geografia Cultural.  

O espaço é tido como o espaço vivido, onde o homem constrói e percebe o 

mundo em que vive, onde a essência do espaço é percebida por meio da 

significação que o homem dá ao mesmo no ato de construí-lo.  

É onde se localizam as representações, os simbolismos, as linguagens que 

caracterizam o espaço construído singularmente.  Na visão de Cassirer (2005), o 

espaço mítico, numa abordagem fenomenológica, cumpriria a mesma função 

simbólica do espaço geométrico ao conferir objetividade à natureza. Ou seja, sob a 

dimensão do pensamento de Cassirer (2005) – em que a visão mítica do espaço é a 

reprodução de algo que em si mesmo não é espacial – o espaço é um lugar de 

ação, onde é impossível um sistema de espaço ou esquema de sua representação, 
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pois é no espaço e no tempo sagrado que ocorre a manifestação cultural dos 

fenômenos religiosos. 

Tuan (1983) adota o enfoque humanista ao atribuir o sentido ao lugar, atendo-

se ao aspecto da afetividade do indivíduo ao manter e perceber o meio ambiente, 

mostrando que a percepção se dá por meio dos sentidos, mas a cultura influencia na 

forma de perceber, formar a visão de mundo e ter atitudes em relação ao ambiente 

encontrado.  

Conforme Tuan (1983), “o espaço transforma- se em lugar à medida que 

adquire definição e significado”. O lugar possui características mais específicas, ele 

é dotado de significações para quem o vivencia. Portanto, para que o lugar possa ter 

significado é preciso que haja condições para que ele possa ser percebido. Em 

outras palavras, os laços afetivos do homem em relação ao meio ambiente diferem 

quanto à intensidade, sutileza e modo de expressão, podendo ser estética, o deleite 

ao sentir, o ver e o expressar dos sentimentos por um lugar.  

Bakhtin (1999) ao trabalhar com o tema da linguagem, evidencia as relações 

sociais, as formas de representação e de transmissão do discurso do outro, a 

heterogeneidade no cerne das relações humanas, os processos de significação 

veiculados socialmente. Enfatiza em seus trabalhos, a linguagem viva, múltipla, 

resultado da criação humana acontecida na história, por meio das relações sociais, 

do diálogo vivo e significativo. O ponto de partida é a interação entre os sujeitos 

como sendo o viés fundador da linguagem.  

Bakhtin trouxe a noção de dialogismo, mostrando que o eu e o outro estão 

intimamente ligados, tendo como elemento articulador a própria linguagem, o centro 

de suas investigações. Várias vozes se entrecruzam no processo enunciativo da 

palavra, gerando significados que ecoam no momento da fala. Nenhuma palavra é 

nossa, mas traz em si a perspectiva de outra voz.  

É exatamente no contexto da intersubjetividade, da criatividade que o ser 

humano constrói a linguagem, sendo um processo histórico e social, ocorre 

especialmente nas interações dos sujeitos onde o papel da linguagem é sempre 

destacado.  

O método bakhtiniano de análise se torna relevante dentro dos estudos 

geográficos, sobretudo, de pensar o espaço dos homens sociais, pois a concepção 

de linguagem em destaque é dialógica, leva em conta o diálogo entre os 

interlocutores e entre os discursos, bem como a construção do signo social. Outro 
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autor a destacar nessa pesquisa é Bachelard (2008), cujas ideias filosóficas nos 

levam a buscar os conceitos de devaneio, o espaço que opera a poética e o 

imaginário.  Bachelard é tido como o filósofo que conseguiu penetrar na dimensão 

humana, apontando conceitos importantes para análise geográfica: imaginário e 

devaneio na compreensão do espaço de representação dos homens.  

A experiência geográfica não se restringe a viver ou agir no espaço. Ela se 

processa a partir do universo simbólico, da forma de expressar os sentimentos, do 

imaginário poético no qual envolve a experiência com os lugares, a dimensão 

humana.  Diz, precisamente, Claval (2010, p. 57):  

 
O imaginário que eles constroem dessa forma (e que é próprio de cada 
cultura) dá ao mundo uma dimensão poética, indica as regras a serem 
respeitadas, mostra para que direção deve tender a ação humana e confere 
um sentido à existência dos indivíduos e grupos. (2010, p. 57) 
 

 Bachelard (2008) trabalhou a fenomenologia do homem e sua relação com 

os espaços íntimos participantes da vida humana. Ele explorou o significado dos 

espaços felizes, atrativos, defendidos e amados. Propôs um olhar mais 

humanizado no entendimento dos espaços íntimos do homem e na defesa da 

imaginação poética.  

 

3.2 VIVÊNCIAS, EXPERIÊNCIAS E A FORMAÇÃO DO LUGAR 

 

As representações nos revelam um espaço abstrato, que se relaciona à 

maneira de cada indivíduo perceber a realidade. Quando se estuda determinados 

grupos sociais, como trabalhadores sem-terra, assentados, camponeses, 

trabalhadores urbanos etc., estamos trabalhando com sujeitos que agem e reagem a 

situações diversas. 

Ao adentrar a realidade da organização coletiva desses grupos, percebe-se 

que os conflitos entre ideias são latentes, não existindo uma conformidade de 

interesses entre todos os indivíduos. Adentra-se ao espaço geográfico onde o seu 

“lugar” se localiza. Se fosse construir um mapa mental das localidades que percorre 

diariamente, talvez registrasse alguns bares, escolas, igrejas, córregos, praças e 

outros pontos de referência, para representar as paisagens que observa.  

Ao listá-las no mapa mental, não está apenas representando, aleatoriamente, 

locais sem importância. Ao escrever um texto, desenhar imagens e mapas escolhe-

se as opções que melhor definam o objeto que se faz presente em nossa memória 
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através das experiências. Como não consegue retratar de maneira fiel aquilo que 

vivenciamos no espaço, busca-se aqueles elementos que consideramos mais 

relevantes em nosso convívio diário. 

Desse modo, ao observar o mapa que construiu, você perceberá que faltarão 

diversos elementos, já que não conseguimos retratar com perfeição a realidade que 

convivemos no cotidiano. Sendo assim, o espaço vivido nem sempre é apreendido 

em sua totalidade, o que interfere na amplitude de análises críticas acerca da 

sociedade que vivemos. As representações que se faz da realidade estão pautadas 

em três elementos básicos que se relacionam às subjetividades das experiências 

vividas no espaço. 

Perceber quais são estes elementos: 

Primeiro, percebe-se a realidade que é concreta ao nosso redor. Está sempre 

em contato com paisagens por meio dos sentidos, que levam a adquirir novas 

experiências e relembrar experiências passadas. O olfato, por exemplo, pode nos 

ajudar a rememorar situações marcantes de nossa vida, bem como estar presente 

em situações que futuramente serão relembradas pelo cheiro que sentiremos de 

alguma paisagem. 

Em segundo lugar, a experiência do “ato de perceber” leva à concepção do 

espaço. A memória é constituída de intenções, pois são capazes de sonhar, almejar, 

desejar algo para a vida ou para a sociedade, devido à percepção que se realiza. Se 

não há percepção, certamente não é possível conceber uma determinada realidade. 

Em terceiro lugar, vive-se uma realidade que nem sempre corresponde à 

realidade concebida. Esta, resumidamente, trata do mundo percebido, mundo 

concebido e mundo vivido. 

Estes três processos não ocorrem igualmente para todos os indivíduos de um 

grupo. Pode ser que haja algumas semelhanças entre elementos nas formas de 

representar o espaço vivido. Porém, a experiência de se relacionar no espaço não é 

uniforme para todos os sujeitos sociais. Sendo assim, diversas contradições que não 

são explicadas pelo discurso conceitual da política, da economia ou da cultura, 

podem ser analisados pelo estudo das representações. 

Representar a realidade consiste em perceber o espaço, concebê-lo e 

vivenciá-lo. Apesar de a realidade representada ser diferente para grupos de 

indivíduos do mesmo convívio, é possível encontrar uma lógica nas formas de 

pensar e agir dos sujeitos sociais. 
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Os grupos de indivíduos que possuíram histórias de vida e memórias que se 

convergiram no tempo e no espaço, tem experiências semelhantes. Isto porque as 

histórias de vida e memórias advindas de um mundo produziram representações 

que se manifestam numa lógica diferente de se relacionar com a natureza. O tempo 

e o espaço vividos nos espaços têm sido permeados por experiências e costumes 

que ocorriam noutros tempos e espaços, quando se predominava uma sociedade 

estritamente rural e agrícola. 

Os indivíduos na sua vivência e onde interagem com seus semelhantes 

estabelecem laços com o espaço onde estão inseridas. Nesse espaço, provem a 

fertilidade da imaginação que busca explicar fatos e fenômenos por meio de uma 

explicação que se vale do “fantástico”. Isso é bastante presente nas comunidades 

ribeirinhas.  

Conforme Menezes, Pereira e Nascimento-Silva (2014, p.09): 

 
É importante destacar que as populações ribeirinhas têm uma forma de 
organização, dinâmicas sociais e visão de mundo distinta, o rio tem uma 
importância de forma material é imaterial. Por isso quando esse laço é 
interrompido por algum empreendimento, há um impacto maior entre essas 
populações (MENEZES, PEREIRA e NASCIMENTO-SILVA, 2014, p. 09). 
 

Nesses espaços próximos aos rios, as pessoas desenvolvem suas atividades 

de subsistência em decorrência do comportamento desses recursos, nesses casos a 

prática da pesca surge como principal fonte de alimento de renda, porém em 

determinadas épocas do ano, o nível dos rios oscila e em decorrência disso as 

pessoas se deslocam para área mais alta. 

 

3.3 GÊNERO, SÍMBOLO E PODER 

 

A discussão assistida no âmbito da ciência geográfica na contemporaneidade 

sobre as relações de gênero e o papel da mulher na sociedade ainda se encontram 

muito restrita, mesmo sabendo das inúmeras pesquisas realizadas acerca desta 

temática.  

É importante não somente pensar a diferenciação preexistente entre os 

espaços vivenciados pelos sexos masculino e feminino, mas promover uma 

profunda reflexão da condição exercida pela mulher no meio social e as relações de 

gênero como categoria de análise da geografia. As interações que se arrolam nesse 
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processo promovem uma segregação socioespacial, tanto no meio rural, como no 

meio urbano, porém constroem e produzem novas unidades e formas espaciais.  

A geografia é a ciência das relações sociais, portanto, esta é concebida como 

uma ciência humanística, palco de múltiplas singularidades e particularidades. Para 

o aprofundamento dessa temática nos fundamentamos em Yi-Fu Tuan (1976), 

sendo que o lugar ganha destaque nessa discussão, sendo considerado como um 

dos conceitos mais importantes da corrente Humanística, juntamente com o de 

espaço, pois as relações dos sujeitos com seu lugar são percebidas por meio de 

experiências e as vivências dos indivíduos que constroem para si múltiplas 

identidades. 

 

As noções de espaço e lugar surgem como muito importantes para 
esta tendência geográfica. O lugar é aquele em que o indivíduo se 
encontra ambientado no qual está integrado. Ele faz parte do seu 
mundo, dos seus sentimentos e afeições; é o "centro de significância 
ou um foco de ação emocional do homem". O lugar não é todo e 
qualquer localidade, mas aquela que tem significância afetiva para 
uma pessoa ou grupo de pessoas (SOUZA, et. al, 2009, p. 5).  
 

Para os geógrafos humanistas há extrema necessidade de valorizar as 

experiências singulares ou grupais dos indivíduos, partindo do pressuposto da forma 

de sentir das pessoas em relação aos seus lugares. 

Essas caraterísticas apresentadas pela Geografia Humanística estão 

relacionadas na forma de ser, agir e sentir das pessoas que se encontram 

enraizadas nos seus lugares. O lugar aqui passa ter tamanho significado para o 

indivíduo, fazendo parte do seu cotidiano e das suas afeições e sentimentos, 

culminando em uma identidade de pertencimento. 

A partir de uma abordagem fenomenológica, o indivíduo é entendido no 

mundo por meio de sua essência e percepção, sendo fundamental valorizar as 

experiências a fim de organizar o espaço e nele se relacionar (CHRISTOPOLETTI, 

1985). 

O lugar é dotado de significância afetiva e de significado que estimulam a 

construção de valores para o indivíduo ou para um grupo de pessoas. A 

familiaridade do sujeito no lugar vivido demostra uma concreta ambientação, 

articulado por meio de um sistema integrado de ações para a construção do espaço 

social e simbólico, pois possuem uma identidade de pertencimento e um 

enraizamento cultural de forma representativa. 
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Essa ação possui uma representatividade simbólica, pois é no espaço que o 

homem percebe o mundo, por ser esta a porção do espaço apropriável para a vida, 

visualizado no cotidiano (o caminhar, as relações de vizinhança, etc.) em que se 

criam os laços de identidade entre habitante-habitante e habitante-lugar (SOUZA, et. 

al, 2009). Assim, os vínculos identitários são construídos a partir da realidade 

experienciado no seu dia-a-dia. 

Por conseguinte, as relações de gênero dentro desse enfoque cultural e 

simbólico, nos direcionam a perceber os espaços de trabalho de forma diferenciada 

entre os sexos masculino e feminino.  

 
As relações de gênero, dadas como representações sociais, podem ser 
avaliadas como categorias que interferem na construção deste, pois 
homens e mulheres são diferenciados não só biologicamente, mas também 
culturalmente, fator que implica em diferentes formas para construção de 
lugares, pois cada um tem a sua percepção de espaço, assim sendo seus 
comportamentos se tornam diferenciados. Por esse motivo, o estudo das 
relações de gênero como forma de relações sociais que ocorrem nos 
espaços sociais se torna uma importante ferramenta de análise para a 
ciência geográfica. Porém, nesta, ainda há uma invisibilidade dessas 
abordagens conceituais (LOPES, 2013, p. 27-28). 
 

As principais diferenças atribuídas à diferenciação entre homens e mulheres é 

fruto da construção social, pois a própria sociedade se torna indutora para o 

direcionamento de comportamentos entre os sexos, ao mesmo tempo, provoca uma 

segregação socioespacial do que é masculino do que é feminino. 

Os atributos análogos fornecidos entre homens e mulheres são construídos 

culturalmente, pois a mulher é vista pela sociedade como incapaz de exercer tais 

atividades que são “típicas” dos homens. Para a mulher lhe é atribuído a função de 

ser a dona de casa, a “cuidadora do lar” e o homem como chefe da família que 

trabalha para manutenção do sustento da família. 

São essas relações de poder que há muito tempo tem predominado nas 

relações entre os gêneros. Entretanto, na contemporaneidade, os paradigmas são 

fragmentados referente a essa temática e novas concepções estão ganhando maior 

visibilidade, pois o eixo central é desnaturalizar a ideia construída culturalmente a 

partir da prática social, visando excluir o predomínio das diferenças biológicas 

determinantes e justificáveis das atitudes sociais que causam discriminações entre 

as pessoas de capacidades iguais (LOPES, 2013). 

O estudo das relações de gênero no âmbito da ciência geográfica implica 

perceber os estereótipos que são construídos historicamente e, principalmente 
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socialmente, pois é importante dar a ênfase para a forma em que estão organizados 

no espaço, fazendo alusão de que os setores não devem ser ocupados somente por 

pessoas do sexo masculino ou do sexo feminino, mas que tais espaços sejam 

ocupados de acordo com as relações e necessidades nele manifestado, construtora 

de identidades representativa e simbólica.  

As interações devem ocorrer de acordo com a percepção dos indivíduos e 

com as experiências por eles vivenciadas para a (re) produção do espaço. O 

aprofundamento das discussões nas relações de gênero em uma dimensão 

socioespacial, busca maior equidade social entre os indivíduos do sexo masculino e 

feminino, além de dar enfoque teórico-metodológico para a construção do papel das 

mulheres e sua visibilidade no espaço. 

Assim, o conceito de espaço nas relações de gênero é importante para as 

ciências sociais e ao longo do tempo vem ganhando relevância para a geografia e 

também para os geógrafos, pois surge em um contexto em que há um grande 

enfoque para a valorização e humanização do indivíduo, instigando fortalecimento 

dos discursos e dos movimentos sociais eclodidos.  

Foi o que aconteceu com a geografia feminista, originada a partir da década 

de 1970 (LOPES, 2013). Esse evento foi o início de reivindicações e lutas pela 

inclusão e igualdades de direitos na sociedade. As mulheres eram privadas de 

várias participações em diferentes instâncias da vida pública e civil, sendo que a 

partir daí, a igualdade entre os sexos masculino e feminino foram manifestadas, mas 

foram lutas que foram construídas no decorrer da história.  

Segundo Lopes (2013, p.33), “as relações de gênero estão passíveis de 

serem inseridas, pois fazem parte das relações sociais, sendo cultural e 

tradicionalmente construídas”. As ideologias dos movimentos feministas eram 

carregadas de um olhar pejorativo porque a predominância do machismo impera no 

meio social, sendo que o homem é considerado superior à mulher. Essa relação 

paradigmática e de inferioridade do sexo feminino em relação ao masculino é um 

dilema que foi construído culturalmente o que acaba por promover a legitimação da 

geografia humanística ou cultural.  

Assim, na geografia feminista e de gênero os estudos se tornaram enraizados 

na geografia cultural, primando por uma perspectiva analítica socioespacial, 

solidificada por meio das relações sociais e simbólicas que expressam na sua 

singularidade ou pluralidade.  
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Destarte, White (2009) afirma que a base da cultura é o símbolo, portanto, as 

ações dos sujeitos, objetos materiais e crenças de um povo são considerados como 

universos simbólicos transmitidos entre os indivíduos, mas estes elementos não 

podem ser vistos apenas numa visão individual, pois a cultura é entendida no 

coletivo do qual é integrante.  

Partindo do cotidiano as relações realizadas no espaço são dotadas de 

representações, diferenciando o meio rural ou o meio urbano, expressando formas 

simbólicas. Porém, esta forma de “Simbolizar” é a capacidade representar por um 

símbolo, que já tem um significado e que já é a materialização da simbolização, 

tendo diferentes significados em cada lugar. Ele é sensorial, palpável e perceptível 

(WHITE, 2009). 

As interações cotidianas difundidas entre homens e mulheres são 

caracterizadas por meio de relações de poder, possuindo interesses e aspirações 

diferenciadas a cada classe e estimulam a construção de novas espacialidades nas 

condições de gênero.  

Conforme Claval (1999), cada indivíduo constrói aquilo que lhe é útil, 

evidenciando ao mesmo tempo semelhanças e diferenças entre indivíduos próximos 

ou não, através de estudos dos espaços dos homens e do papel das mulheres e da 

construção cultural dos sexos.  

Por conseguinte, nas relações de gênero e na geografia cultural, deve-se 

considerar o contexto social, pois a dinâmica e o processo estão presentes em cada 

cultura e, fundamentalmente, em cada realidade. Cada mulher se adequa a sua 

determinada realidade. Elas possuem certa peculiaridade na sua representatividade 

simbólica, porque as relações preexistentes manifestadas no espaço são 

construídas por meio de suas vivências e experiências.  
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CAPÍTULO IV 

 

 

 

 

REPRESENTAÇÃO E FESTEJO POPULAR: PERSONAGENS, 

VIVÊNCIA E FORMAÇÃO DO LUGAR 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURA 09: GepCultura. Catraias enfileiradas ao barco maior no percurso de busca dos mastros. 
Imagem Digital. Setembro/2015. 
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4 REPRESENTAÇÃO SOCIAL E FESTEJO POPULAR: Personagens, Vivência e 

Formação do Lugar 

 

Neste capítulo, aborda-se o banco de dados e análise das histórias orais 

obtidas no desenvolvimento do campo de pesquisa no intuito de verificar a 

representação social dos moradores de Alter-do-Chão para compreender sua 

relação com a festa e com o lugar. Assim, por meio das informações obtidas 

pretende-se analisar também a simbologia presente no festejo na percepção dos 

informantes e as relações de gênero tão explícitas por meio da apresentação das 

personagens em pares. 

Ao trabalhar com representações, estamos adentrando ao conteúdo subjetivo 

dos sujeitos sociais e utilizando-se de um método denominado de fenomenologia. A 

fenomenologia surgiu como método de investigação a partir de pesquisas 

relacionadas à medicina e psicologia, pelo estudo das reações que cada paciente 

possui quanto à sua doença e às dores que sente. Essa metodologia de acessar as 

subjetividades foi transferida para as ciências humanas nas últimas quatro décadas, 

influenciando a geografia e sua forma de investigar a realidade.  

Ela se faz presente nas pesquisas de Geografia Humanística/cultural, cujo 

conceito de lugar é a categoria geográfica que nos permite analisar, com maior 

amplitude, as representações daqueles que produzem e reproduzem a sua 

realidade, pois o lugar é principalmente um produto da experiência humana, assim, 

muito mais que a referência a um sentido geográfico de localização. O lugar é 

compreendido a partir da experiência com o mundo e com o trato que os homens 

perpetuam com o espaço em sua volta. Traz, acima de tudo, um significado maior e 

centralizador das vivências humanas. Em geografia, a fenomenologia trata o espaço 

como objeto de manifestação dos sentidos. 

Se pensarmos, então, o lugar como espaço criado para a reprodução dos 

propósitos de quem dele participa, entenderemos que se trata de um espaço onde 

haja uma efervescência de sensações emotivas e afetivas que se desenvolvem com 

a convivência, com o próprio lugar e com o outro (que também a cria ou dele, de 

modo variado, faz parte).  
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O lugar pode ser compreendido, então, como sendo o espaço vivido7, que, 

neste caso, é o resultado direto do pertencimento entre indivíduo(s) e espaço 

percebido, concebido e vivido, ou seja, espaço representado que se materializa na 

produção e reprodução do lugar. Para exemplificar, poderíamos pegar vários 

exemplos de lugares urbanos, cujas significações para seus habitantes destoam. 

Poder-se-ia discutir sobre a questão das favelas, dos condomínios de luxo, das 

cidades cujos muros são altos, baixos ou inexistentes.  

Pode-se buscar entender as relações com o meio ambiente, através do uso, 

descarte ou desperdício que determinada sociedade faz da água, dos alimentos, do 

lixo. Enfim, a cultura, passível de apropriação pelos estudos fenomenológicos 

possibilita apreendermos vários aspectos da espacialidade de um lugar. 

Comentando um pouco mais sobre o caso dos muros altos e baixos, tracemos um 

paralelo entre as casas do Sudeste e do Sul do Brasil. Na passagem entre os 

estados de São Paulo e Paraná são nítidas as mudanças na paisagem. E não se 

está falando da paisagem natural, mas, sim, humana. Não da aparência das 

pessoas também, mas sim de suas representações, expressas no espaço através 

do tamanho dos muros de suas casas. 

 

4.1 QUEM SÃO OS PERSONAGENS DA FESTA DO ÇAIRÉ. 

 

Em relação aos personagens da procissão do Çairé, os mesmos possuem 

uma analogia e podem ser associados em pares, ver a seguir: 

Capitão: tem a função de comandar a procissão do Çairé, como se 

comandasse a Arca de Noé. Este personagem segue a frente da procissão, 

conduzindo o grupo. Daí a importância da roupa branca, própria das pessoas que 

trabalham nas aguas. 

Saraipora: é a mulher responsável por conduzir o símbolo do Çairé e durante 

os momentos das procissões pelas ruas da vila de Alter do Chão e nos ritos 

religiosos. Esta personagem segue após o Capitão e durante o festejo é responsável 

pela guarda e segurança do Arco. 

Alferes: tem a função de carregar as bandeiras vermelha do juiz e o outro 

alferes transporta a bandeira branca da juíza. Essas bandeiras representam o Divino 

                                                             
7
 É uma categoria do espaço que se relaciona ao lugar, pois é onde os sujeitos sociais desenvolvem 

suas experiências afetivas pelas relações intensas com os elementos contidos na paisagem. 
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Espírito Santo. Estes personagens vêm na procissão entre o Capitão e a Saraipora e 

são responsáveis pelas bandeiras durante todo o festejo. 

FIGURA 10: SOUZA, S. V. Configuração dos personagens na procissão. Cartografia. Março/2017 
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Moças das fitas: possuem a função de auxiliar a Saraipora na direção do 

Çairé. Como o Arco do Çairé é pesado e em certo momento devido as intensas 

caminhadas e atividades, estas personagens são primordiais para não ocorrer 

imprevistos com o símbolo. São as personagens mais alteradas todos anos, pois há 

um rigor para permanência nessa função no festejo. 

Juiz e Juíza: tem o papel de organizar a festa do Çairé. Cada um adota a 

encargo por um dos mastros erguidos durante o festejo. A juíza também leva 

consigo a coroa do Divino Espírito Santo. Estes personagens seguem atrás da 

Saraipora e Meninas das Fitas. 

Procurador e procuradora: essas pessoas são suplentes próximos do juiz e da 

juíza. Caso de ausência dos juízes por força maior, estes personagens assumem a 

missão de conduzir suas atividades. 

Rezadeiras: são as mulheres responsáveis por conduzir as ladainhas e 

orações no momentos festivos e ritos religiosos. Estas se localizam entre os juízes e 

mordomos. 

Mordomos e mordomas: tem como função ajudar no transporte dos mastros e 

também levar varinhas ornamentadas com fitas nos ritos religiosos com ladainhas 

em latim e movimentação em torno do mastro. Nos períodos que antecedem o 

festejo participam ativamente dos trabalhos relativos a organização dos espaços 

para realização das atividades da festa. 

Rufadores: é o grupo responsável pela parte musical, o “Espanta Cão”. Isso 

acontece tanto nos momentos religiosos, como nos momentos culturais on decorrer 

do festejo.  

 

4.2 VIVÊNCIAS, EXPERIÊNCIAS: Um Olhar sobre a Cultura da Festa do Çairé 

 

Como citado anteriormente, a Festa do Çairé e carregada de símbolos. Estes 

são perceptíveis tanto nos personagens e suas posições estratégicas, 

responsabilidades e vestimentas como também nos símbolos que carregam e 

constroem durante a festa. O Arco do Çairé é o objeto que simboliza todo o festejo.  

Este é composto por um semicírculo, o qual representa a arca de Noé. 

Antigamente era feito com cipó e revestido com algodão e flores, hoje o arco é 

adornado também com fitas coloridas, representando a fartura de alimentos 

existentes na arca. No seu interior possuem três cruzes centrais, os quais 
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representam a Santíssima Trindade (Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo), 

além de uma cruz superior a todas, que representa a junção das três pessoas da 

Santíssima Trindade em um só Deus. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURA 11: Arco do Çairé carregado por Dona Justa, Saraipora falecida em 2016. Disponível em: 
http://www.paulinas.org.br/dialogo/?system=news&id=7661&action=read. Acesso em: 20 Abr. 2016. 

 

Os mastros, compostos por troncos de árvores que são enfeitadas no primeiro 

dia da festa, são representações da diversidade e abundância de alimentos da 

região. A busca dos mastros na mata marca o início da festa. Há um cortejo em 

algumas ruas da vila até chegar na Praia do Cajueiro, onde os participantes se 

alocam em embarcações de grande e pequeno porte para uma procissão fluvial até 

o Lago Verde. Ao chegar lá, os participantes entram na mata para a retirada dos 

mastros e também para o plantio de mudas.  

Antigamente, os participantes entravam na mata durante o ritual em busca 

dos mastros. Porém, como anualmente acontece também o plantio de mudas, a 

mata tem ficado cada vez mais fechada, dificultando a entrada no local. Sendo 

assim, dias antes do ritual, os mastros já são retirados de dentro da mata e na 

abertura da festa já estão preparados, prontos para serem apenas transportados até 

a vila para enfeite e levantamento.  

http://www.paulinas.org.br/dialogo/?system=news&id=7661&action=read
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Durante a procissão fluvial, os participantes tomam tarubá, um líquido 

extraído da massa da mandioca após a retirada do tucupi. A bebida é tradicional da 

festa e utilizada como revigorante para os mordomos e mordomas retirarem os 

mastros das catraias e colocarem embaixo do cajueiro da praia de mesmo nome. 

Estes ficam na praia até a abertura oficial do Çairé, onde são levados até a praça 

para serem erguidos e depois derrubados para marcar respectivamente, o início e o 

encerramento das atividades. 

Além dos elementos físicos, a festa também carrega simbologia em seus 

personagens. O capitão, por exemplo, tem a função de manter a ordem da festa até 

seu encerramento. É ele quem comanda a procissão do Çairé como se estivesse 

comandando a Arca de Noé.  

 

A função do capitão é...é...coordenar a procissão desde a busca dos 
mastros até a derruba dos mastros e fica ali a frente pra evitar de...organizar 
é...fila...é...enfeitar mastros...derruba de mastros a gente tem que tá muito 
atento no dia da derruba, porque as pessoas gostam de ficar em cima pra tá 
olhando, filmando e de repente a gente fica rodando ali pedindo pras 
pessoas afastarem, porque há uns dois anos atrás quase ia um acidente 
lá...só mesmo por um milagre que num houve isso porque aquele pau 
quando vira né...é um pau pesado, que tá verde...passou próximo 
de...inclusive ele fazia parte da...da...folia como mordomo... (CAMARGO, 
Célio. Entrevista concedida a Moisés Santos. Alter-do-Chão, set. 2015) 

 

O capitão tem uma vestimenta branca, também carregada de simbologia e 

importância: 

 

“A roupa do capitão é toda branca. Do sapato, meia, tudo é branco, né. Eu 
tenho aí meu chapéu, ainda agora eu tava olhando e organizando, a minha 
roupa ta toda lavada alí pra trás...porque eu não boto pra cá porque tudo é 
branco né...passa carro e levanta muita poeira aí. Eu tenho meu chapéu, 
tenho meu sapato, meia...isso aqui tudo é roupa minha que tá por aqui [...] 
Minha espada tá alí atrás que ainda agora terminei de pintar...tá tudo 
pendurado ali secando, tem o chapéu, tem o cinto que também comprei, 
cinto novo...ó, isso daqui...isso daqui faz parte da minha farda, né. Isso aqui 
vai na coisa da camisa aqui...são esses material, minha roupa é assim, toda 
branca [...] Porque esse branco...ele, ele...como eu faço papel de capitão, 
ele vem de marinha. Inclusive eu fui de marinha, né. Há muitos anos. E eu, 
como faço esse papel, então a minha roupa...ela é praticamente a mesma 
que um capitão lá de dentro da capitania usa naquele momento. Essa farda 
aqui na marinha chama a farda de gala, que é a branca. São pra momentos 
especiais. Pra eventos especiais. Não se usa ela pra qualquer evento. Nem 
mesmo o capitão, que fica lá dentro do gabinete dele. Ele fica com uma 
farda cinza. Ele só mete essa branca, por exemplo, em momentos assim, 
especiais, né.” (CAMARGO, Célio. Entrevista concedida a Moisés Santos. 
Alter-do-Chão, set. 2015) 

 



73 

  

Além da vestimenta, o Capitão do Çairé carrega consigo uma espada, a qual 

não poderia deixar de também carregar seu significado. Para o Capitão, a espada 

significa: 

 
“Olha, dentro daquele conhecimento que eu tenho, a espada ela já vem 
desde os...dos antepassados, né. Ela era usada justamente pra marcar 
esses ato. Hora da benzição, eu faço a benção, pra sair do barracão pra ir 
buscar os mastros, na chegada, todos aqueles movimentos que a gente faz 
ali, quando volta pro barracão, quando termina a ladainha, se volta, eu dou 
a benção aí entra, faz o beija fita pra poder encerrar. Então pra mim o 
significado dela é esse, né...fazer o sinal da cruz com ela. Tenho que tá com 
ela.” (CAMARGO, Célio. Entrevista concedida a Moisés Santos. Alter-do-
Chão, set. 2015) 

 
Há também os Alferes, que estão localizados logo atrás, um de cada lado do 

capitão e carregam cada um uma bandeira: uma vermelha do juiz e outra branca, da 

juíza. Estes, por sua vez, são os organizadores do festejo. São eles quem assumem 

a responsabilidade de levantar os mastros durante o evento. Além disso, a juíza 

também conduz a coroa do Divino Espírito Santo. Como substitutos imediatos do juiz 

e da juíza, há o procurador e a procuradora, que são procurados pelos juízes 

quando não estão dando conta da festa.  

No festejo há também de se destacar a Troneira, que é quem prepara o 

espaço destinado para guardar a coroa carregada pela juíza. Quando a procissão 

chega à Praça do Çairé, ela recebe a coroa e guarda o símbolo durante todos os 

dias da festa. Quem conduz o símbolo do Çairé durante as procissões é a Saraipora, 

que tem as Moças da Fitas como ajudantes. Mordomos e Mordomas são quem 

ajudam a carregar os mastros e levam as varinhas enfeitadas com fitas. Por fim, 

temos os Rufadores, composto pelo grupo musical Espanta Cão, que acompanha a 

procissão tocando tambores e cantando hinos. 

  

4.3 A PERSONAGEM FEMININA E SUA TRAJETÓRIA: SARAIPORA 

 

A Saraipora é uma das personagens da procissão do Çairé que atrai bastante 

atenção devido toda sua simbologia expressão pela roupa, função e cores. Ela é 

responsável por conduzir o arco do Çairé agregando assim mais destaque a este 

personagem.  

Ao longo da história do festejo, essa personagem permanece desde a 

gênese. Porém, a cada período as designadas para estar nesta função são 

substituídas. O cargo é vitalício, cada pessoa só deixa o cargo definitivamente após 
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sua morte. Por ser um cargo em que a personagem recebe grande destaque, nos 

ritos religiosos, é bastante e também necessário um rigoroso consenso, como 

também a aceitação do grupo. 

Durante quase 40 anos, Maria Justa Correia Lima (Dona Justa) desempenhou 

essa função de Saraipora na festa do Çairé, porém em decorrência de problemas de 

saúde, a mesma foi impossibilitada de desempenhar sua função, como ocorria 

anualmente. Assim, no ano de 2015 foi substituída por Dona Dalva Vieira de 

Oliveira. Em 2016, Dona Dalva foi definida como nova Saraipora, devido ao 

agravamento dos problemas de Dona Justa que veio a falecer nesse ano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 12: GepCultura. Saraipora (Dona Dalva) no interior do barracão na abertura da festa do 
Çairé. Imagem Digital. Setembro/2015. 
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A história de Dona Dalva Vieira de Oliveira (Ver Figura 12), no Çairé, inicia-se 

quando criança participava dançando em cordões de pássaro8 sob influência dos 

pais que participavam ativamente do festejo. O primeiro grupo foi “Pipira Brasileira”, 

no decorrer de sua participação, como personagem, também já participou começou 

como mordoma e assim executava as atividades destinadas a estes personagens. 

Na sua trajetória, vivenciou de perto os desafios de manter viva a Festa do 

Çairé e procurou atuar ativamente para manter sua tradição, devido sua “fé”. 

Conforme seu relato, nos primórdios quando participava do festejo, as atividades 

eram bem distintas e os grupos eram formados pelos próprios moradores. Ao longo 

do tempo, percebeu muitas mudanças principalmente no que se refere a 

organização das atividades culturais. 

Sobre ser Saraipora, a mesma responde que é um posto de muita 

responsabilidade, pois configura a responsabilidade de carregar o Arco do Çairé. 

Quanto a sua escolha como personagem, conta que após os problemas de saúde de 

Dona Justa, o grupo se reuniu e indicou seu nome como substituta, ao ser 

comunicada, aceitou prontamente, pois se sentia preparada para estar nesta festejo 

função. 

Dessa forma, no ano de 2015, houve sua estreia no dia da busca dos 

mastros, em que a sociedade do distrito e demais visitantes da Festa do Çairé 

puderam conhecê-la. Quando perguntada sobre o significado do Arco do Çairé, 

responde que representa a Santíssima Trindade. 

Devido sua longa experiência no festejo, entre as indagações, questionou-se 

como a mesma via a relação entre homens e mulheres na tomada de decisões. 

Como resposta, obteve-se que nas reuniões de momentos para definir ações dos 

grupos, todos possuem vez e voz, independentemente de ser homem ou mulher. 

No relato de Dona Dalva, duas pessoas foram bastante citadas, o 

coordenador e a “procuradeira”. O primeiro seria responsável por ficar responsável 

pela parte administrativa. Já a segunda era designada para cuidar da parte ligada 

diretamente aos grupos religiosos e de trabalho. A responsabilidade de tratar da 

escolha de novos personagens era atribuída a “procuradeira” 

 

                                                             
8
 “É uma manifestação folclórica cultural genuinamente paraense, considerada uma ópera cabocla 

por ter suas origens surgidas a partir do Teatro da Paz, e onde cada encenação e completada com 
uma música”. Disponível em: <http://colibriouteiro.6te.net/pg/cordao.html>. Acesso em: 03 Set. 2017. 

http://colibriouteiro.6te.net/pg/cordao.html
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4.4 SÍMBOLOS E SIGNIFICADOS 

 

A presença de símbolos nas manifestações culturais são marcadores que 

definem a territorialidade e evidenciam-se como forma de expressão individual ou de 

uma coletividade que buscam nos símbolos o elo com suas subjetividades 

demonstradas nos espaços em que vivem. Assim,  

 
A humanidade não poderia começar com o pensamento abstrato ou com 
uma linguagem racional. Tinha de passar pela era da linguagem simbólica 
do mito e da poesia. As primeiras nações não pensavam por conceitos, mas 
por imagens poéticas; falavam por fabulas e escreviam em hieróglifos. 
(CASSIRER, 2005, p. 251). 

 

Cassirer (2005) defende que o sujeito utiliza-se dos símbolos como elementos 

de expressão, algo que a linguagem verbal não consegue descrever devidas suas 

limitações próprias dessa modalidade de interação. Com isso, o uso de símbolo 

adquire maior relevância para compreender o ser humano e suas relações sociais e 

espaciais. 

Na dinamização e ampliação dessa discussão iniciada por Ernest Cassirer no 

âmbito na representação por meio de símbolos, Almeida Silva (2010) apresenta o 

conceito de marcador territorial. 

 
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 conteúdo 
geográficos (ALMEIDA SILVA, 2010, p. 105.). 

 
Esse conceito no continuo símbolo-espaço, nos casos colaboradores da 

pesquisa, personagens do Çairé e moradores de Alter-do-Chão define os elementos 

que fazem a afirmação da sua identidade com o espaço e mostra a motivação em 

estar e permanecer no festejo. Dessa forma, a seguir, por meio dos símbolos, sua 

representação na percepção do(a) colaborador(a) selecionado, as análises 

buscaram elucidar a informação obtida em diálogo com a fundamentação teórica 

relativa aos aspectos simbólicos. 

 

FESTA: 

 

A festa pode ser vista como marcador territorial, pois marca um espaço e 

representa-se como elemento próprio daquele espaço. Assim, as pessoas no 
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período do festejo interrompem suas atividades, ou já planejam anteriormente, para 

participar do festejo. Porém, quando se questiona o significado da festa, tem-se as 

seguintes afirmações. 

Para Iracilda Lobato Costa, em entrevista, quando perguntada sobre o 

significado da festa: 

 
Pra mim, é uma coisa maravilhosa. Eu acho muito alegre, gosto muito de 
ver as pessoas se divertirem. O pessoal que venhum de fora pra assistir... ai 
a gente lá no meio. O pessoal vão na cozinha conhecer a gente, fala, a 
gente conversa com as pessoas que vão dar entrevista com a gente é um 
grande prazer conhecer certas pessoas nunca viu... (COSTA, Iracilda. 
Entrevista concedida a Moisés Santos. Alter-do-Chão, set. 2015) 

 

Na percepção da colabora, Iracilda Costa, a festa representa um momento de 

partilha, confraternização, pois o envolvimento das pessoas que veem em busca de 

conhecer a festa, mais a satisfação de ver as pessoas felizes no período serve como 

motivação para participar das atividades. Sabe-se que a festa, em si, inicia em 

setembro, porém há um planejamento que ocorre com bastante antecedência em 

que participantes do festejo, coordenação e poder público municipal se reúnem para 

definir as estratégias para as festas. 

Percebe-se que o poder público tem sua atenção voltada unicamente para 

obtenção de divisas para os cofres públicos, já os participantes do festejo têm uma 

motivação diferenciada e veem a configuração de uma festa que está deixando sua 

tradição, pois, conforme o colaborador Osmar Oliveira,  

 
Pra mim, assim, até uns tempos atrás, carregava um significado muito forte 
da festa e por que tinha uma devoção muito grande com Divino Espirito, 
com Çairé e foi essa essência que foi repassada, só que depois na verdade 
que a maioria dos mais velhos morreram que quando comecei a entrar na 
festa do Çairé no ano de 2000 ainda tavam os velhos, era só eu de novo, 
tinha ninguém novo, depois foram morrendo e entrando pessoas novas só 
que não houve esse repasse do conhecimento da festa, da essência da 
festa o significado da festa não teve esse repasse pra eles foram entrando 
sem conhecer e a festa acabou ai tomando outra dimensão a parte 
religiosas ficou mais representativa e isso eu acho fez com que perdesse 
até dentro de mim, eu não vejo, eu não sinto assim aquela presença forte 
como sentia antes na festa do Çairé, eu já vejo uma festa comercial, que 
deve-se fazer todo ano, era pra ser uma fez pra manter a tradição 
(OLIVEIRA, Osmar. Entrevista concedida a Moisés Santos. Alter-do-Chão, 
set. 2015) 

 

Para o colaborador, ao longo do tempo, a festa do Çairé vem perdendo sua 

essência como festa tradicional, pois a ausência do registro e transmissão do 

conhecimento dos mais velhos aos novos participantes aliados a comercialização, 
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fez com que o festejo o caráter cultural e se tornou uma mercadoria que busca 

atender não aos anseios dos moradores de Alter-do-Chão, mas sim dos turísticos e 

visitantes que são atraídos pela formatação de um evento criado para  tende-los, 

mas que não possui uma relação efetiva com passado e nem as subjetividades do 

coletivo que participa e permanece na perpetuação do festejo. 

Neste contexto, a Prefeitura Municipal de Santarém (PMS) tem um papel 

primordial no intuito de forçar a coordenação e demais pessoas envolvidas na festa 

no propósito de atender aos seus interesses no aumento dos lucros e impostos. Daí 

é perceptível e crescente os investimentos nas atrações nacionais e uma atenção de 

menosprezo aos artistas regionais e próprios do distrito de Alter-do-Chão. Essa 

situação é explícita ao comparar o tamanho e magnitude Çairódromo em relação ao 

barracão na praça do Çairé onde ocorrem os ritos e demais ações culturais. 

Ao refletir sobre as informações dos colaboradores sobre o significado da 

festa, vê-se que os mesmos demonstram uma forte relação, porém também é 

explícito que a presença do turismo tem motivado novas reconfigurações que 

buscam agradar ao máximo o público externo ao distrito e invisibilizam os anseios 

das pessoas que participam da procissão e que residem no distrito. 

 

ARCO DO ÇAIRÉ 

 

O Arco do Cairé é o símbolo que nome a festa e representa a Santíssima 

Trindade (do latim trinitas "tríade", de trinus "tripla"). Dessa forma, essa tríade 

representa: o Pai, o Filho (Jesus Cristo) e o Espírito Santo e são caracterizadas, mas 

referem-se a uma "substância, essência ou natureza". Durante o período festivo, 

este símbolo fica sob a responsabilidade da Saraipora. Essa personagem tem a 

responsabilidade de transportá-lo desde a busca dos mastros e nos demais ritos 

religiosos até o dia de encerramento da festa. 
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FIGURA 13: GepCultura. Símbolos do festejo: Bandeiras do Divino, Arco do Çairé e Coroa do Divino. 
Imagem Digital. Setembro/2015. 

 

O arco, segundo Dalva de Jesus Oliveira, em entrevista, defende ser um 

símbolo que muitos têm fé e, por isso, é religioso. Na sua percepção, defende que o 

arco tem a função de ligar céu e a terra. Assim, retomando o significado etimológico 

de religião (do latim relegere “religar”) que se refere ao religamento ao ser superior, 

Deus. Assim, o arco teria essa função de colocar as pessoas que creem no símbolo 

como elo com a Santidade. 

Para proporcionar essa ligação ao ser superior, às cores e adereços próprios 

do arco visam sempre essa ligação, esse olhar atento e diferenciado perpassa até 

na seleção das meninas da fita. Conforme Osmar Vieira de Oliveira, em entrevista, 

as meninas possuem um papel importante na procissão e nos ritos religiosos, pois 

antes de assumirem o posto de auxiliares da Saraipora no transporte do ar, passam 

por um rigoroso teste de seleção. 

 

“não era qualquer moça que segurava a fita não... até ano passado ainda foi 
assim, as meninas que levam foi introduzida de 1973 pra cá mas as 
meninas que levam a fita elas tem que ser moça pura, ela não pode ter 
relação, tem que ser virgem, virgem mesmo... ai eles levam para o quarto, ai  
as velhas tiram uma medidas da cintura e do pescoço só sei que 
conseguem descobrir.., as que passam é que são a moça da fita... como 
não tinha mas moça tavam colocando as crianças... por que tem todo um 
significado, pois as fitas que elas seguram é a ligação entre Deus e o 
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homem e a terra precisa estar pura pra Deus” (OLIVEIRA, Osmar. 
Entrevista concedida a Moisés Santos. Alter-do-Chão, set. 2015) 

 

Na seleção das pessoas que ocuparão a função de moças da fita, há um 

rigoroso processo de escolha, pois o principal critério é ser “moça pura” ou virgem, 

caso não atendesse a esse critério a mesma é descartada e excluída para exercer 

essa função. Conforme o colaborador Osmar Oliveira, a virgindade é o status de 

pureza e torna a pessoa apta a tocar nas fitas coloridas e seguir nessa função. 

Porém, a perda da virgindade significa a saída desse posto. Uma informação 

relevante é a técnica utilizada pelas mulheres mais velhas para descobrir a situação 

da virgindade das meninas que consiste em tirar as medidas da cintura e do 

pescoço e na mescla dessas medidas obterem o resultado de virgem ou não. 

Essa seleção para Menina da Fita mostra o quão o patriarcalismo está 

presente nos variados contextos, até nos festivos. Ou seja, por qual razão apenas as 

mulheres são penalizadas nessa seleção? Algo interessante refere-se que não há a 

mesma seleção e com mesmo rigor para seleção dos alferes, homens responsáveis 

pelas bandeiras do divino, e nem para outras funções ocupadas por homens.  

Com base nos relatos, vê-se a Saraipora possui uma representação de Maria, 

mãe de Deus, a mesma carrega o símbolo, como a mãe que carrega filho em seu 

vente. Por isso, a mulher responsável pelo Arco do Çairé fica responsável por este 

desde o início da festa e indo até o encerramento, como uma gestação. Já, as 

moças da fita que auxiliam a Saraipora representam a pureza, a inocência, pois o 

sexo é visto como o “fruto proibido” e sua degustação significa a impureza, tornando-

se uma pessoa impropria para o símbolo que faz essa ligação ao Deus. 

 

ALVORADA: 

 

A alvorada refere-se ao alvorecer do dia, nos períodos festivos em Alter-do-

Chão, essa atividade representa o anúncio de festa, como também ocorre para 

afastar maus espíritos que pudessem atrapalhar o andamento da festa. Daí na 

madrugada inicia com músicas ou fogos para mandar para longe esses espíritos.  

Essa é de responsabilidade do grupo Espanta Cão que com 

acompanhamento de instrumentos musicais e ladainhas seguem pelas ruas do 

distrito, chamando a todos. Outras pessoas ficam responsáveis pelos fogos de 

artificio que completam essa atividade. Em seguida, grupo e demais pessoas se 
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reúnem em um espaço pré-determinado para o café da manhã. A alvorada é 

característica no dia de Busca dos Mastros e na Abertura Oficial do Festejo. Nestes 

dias, as atividades iniciam cedo seguem durante o dia.  

 

GRUPO ESPANTA CÃO 

 

O grupo recebe essa denominação em função das alvoradas em que ao som 

dos instrumentos musicais acabava chamando a atenção dos cães do distrito. 

Alvoroçados, os cães ficavam agitados e faziam bastante barulho. Esse grupo 

musical é formado pelos foliões, também chamados de rufadores. A função principal 

é pela parte musical. Assim, são responsáveis por tocar os instrumentos musicais 

nas procissões, ritos religiosos e demais ações, como também de cantar. Sendo 

essa parte de responsabilidade do senhor Célio Camargo, o mesmo é Capitão do 

Çairé e também integrante do grupo musical. 

 

TARUBÁ: 

 

É uma bebida de gênese indígena, resulta da fermentação da mandioca. Essa 

bebida, no festejo, representa a presença da traição no evento e permanece forte no 

período festivo. Desde os primórdios, esse líquido é servido aos participantes do 

Çairé, por esse motivo o mesmo é símbolo que remete aos antepassados e que se 

conserva presente.  

 

FITAS: 

 

As fitas na festa do Çairé estão presentes em vários elementos da procissão 

e ritos, porém as únicas que tocam diretamente nas fitas são as chamadas Moças 

da Fita. Porém, como descrito acima, as mesmas devem possuir alguns requisitos 

para exercer essa e poder tocar nas fitas. Já, os demais personagens utilizam 

símbolos em que essas fitas estão amarradas, como adereços, por exemplo: os 

mordomos e mordomas utilizam varetas com fitas, mas a tocam apenas na base da 

vareta na parte em que não há fitas.  

Sabe-se que as fitas por meio das cores representam o arco-íris responsável 

por ligar o céu e a terra, porém para poder estar apto para tocar esse símbolo, a 



82 

  

pureza ganha espaço primordial, pois sem esse requisito a pessoa está “impura” e 

não poderá tocar essas fitas.  

 

ÇAIRÓDROMO9 

 

O Çairódromo ou Sairódromo é o espaço destinado à apresentação dos botos 

Tucuxi e Cor-de-Rosa e também da parte chamada “profana”. Esse ambiente serve 

de palco para mostrar o quão é mais rentável agradar  

 

CORES: 

FIGURA 14: GepCultura. Varetas enfeitadas e instrumentos musicais. Imagem Digital. 

Setembro/2015. 

 

No período do festejo do Çairé, as cores ganham destaque e atrai a atenção 

das pessoas que participam da manifestação cultural, festa. Assim, o uso das cores, 

principalmente, vermelho, rosa, azul, branco, verde e amarelo, remete a 

representação do arco-íris e este é símbolo responsável por ligar as pessoas no 

plano terreno ao superior, celestial.  

                                                             
99

 A escolha por Ç ou S em vocábulos ligados ao festejo é uma discussão em torno do público a ser 
atendido. O ‘S’ ganha destaque quando o público-alvo é o turista que repudia as palavras iniciadas 
com ‘Ç’, pois compreende que esse uso ortográfico não é próprio da língua portuguesa. Na verdade, 
essa discussão aparentemente linguística, possui uma essência excludente, pois nas mídias e 
propagandas, dá-se ênfase ao uso de elementos morfológicos que agradam o público-alvo. 
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E estará o arco nas nuvens, e eu o verei, para me lembrar da aliança eterna 
entre Deus e toda a alma vivente de toda a carne, que está sobre a terra. 
E disse Deus a Noé: Este é o sinal da aliança que tenho estabelecido entre 
mim e entre toda a carne, que está sobre a terra. (Gênesis 9:16,17) 
 

Daí, a presença das cores em diversos símbolos que compõem o festejo, 

como: roupas, varetas, no arco do Çairé. O arco-íris, então, representa essa aliança 

entre o ser humano e Deus. Essa percepção é confirmada pelo colaborador Osmar 

Vieira de Oliveira, em entrevista, afirma que: “é a ligação entre Deus e a terra... e a 

terra precisa tá pura pra Deus” (OLIVEIRA, Osmar. Entrevista concedida a Moisés 

Santos. Alter-do-Chão, set. 2015) 

Remetendo ao contexto religioso, a presença do arco-íris seria o anúncio de 

tempos melhores, mais prósperos e sem dificuldades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/gn/9/16,17
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CAPÍTULO V 

 

 

 

 

DIÁLOGOS E PAISAGENS NA FESTA DO ÇAIRÉ 

FIGURA 15: GepCultura. Paisagem do Rio Tapajós. Imagem Digital. Setembro/2015.  
. 
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5 DIÁLOGOS E PAISAGENS NA FESTA DO ÇAIRÉ 

 

No mês de setembro, no distrito Alter-do-Chão, acontece a Festa do Çairé. É 

o momento em que moradores do distrito, por meio do festejo, buscam manter vivas 

suas raízes através da manifestação cultural desse festejo. Para realização do 

festejo, a organização inicia seus trabalhos muitos meses antes da realização 

buscando, com recursos dos órgãos governamentais e almejando atrair visitantes e 

turistas que ajudam na circulação de riquezas dentro da cidade de Santarém e do 

distrito de Alter-do-Chão. 

As imagens a seguir mostram momentos decorrentes da Festa do Çairé e 

ilustram paisagens de Alter-do-Chão. No sábado que antecede a abertura oficial da 

festa do Çairé, ocorre o momento chamado “Busca dos Mastros”. Neste dia, logo 

cedo, em alvorada, os rufadores saem pelas ruas da comunidade anuncia que é dia 

de buscar os mastros. O grupo de rufadores recebe o nome de “Espanta Cão”, em 

que referência ao som dos instrumentos musicais que, nos primórdios, quando 

tocados agitava os cães e ficavam alvoroçados com o som da banca, daí a 

denominação ao grupo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURA 16: GepCultura: moradores e participantes nos momentos a antecedem a saída do cortejo, 
2015.  

 
Após a alvorada, o grupo “Espanta Cão”, moradores, visitantes, turistas e 

repórteres se reúnem para o café da manhã. Neste momento, todas as pessoas se 

servem do que estiver disponível na mesa, como: bolo, pães, café, suco, frutas e 

outras iguarias. Durante o café, os rufadores entoam algumas músicas, sempre com 

tema Çairé para criar uma atmosfera própria do festejo. Em paralelo, o coordenador 

faz os últimos ajustes e organiza os grupos que sairão em procissão. 
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FIGURA 17: GepCultura. Moradores e participantes nos momentos na saída do cortejo, 2015.  

 

Antes da saída rumo ao caís de Alter-do-Chão, o Capitão do Çairé, Célio 

Camargo, cuida da distribuição dos membros do grupo “Espanta Cão” e dos 

personagens da procissão do Çairé, pois seu Célio exerce duas funções no período 

da festa do Çairé, como Capitão e folião do grupo “Espanta Cão”. No grupo musical, 

é responsável por cantar as músicas, porém, conforme o mesmo, em entrevista as 

letras cantadas são de domínio público, sendo apenas próprias do grupo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 18: GepCultura: Cais de arrimo de Alter-do-Chão, 2015. 

 

Todos os organizados. É momento de sair em procissão, mas antes os fogos 

anunciam que a procissão do Çairé está partindo rumo ao caís. Neste momento 

inicia a caminhada por algumas ruas de Alter, passando pela praça central e se 

direcionamento ao caís. Chegando lá, há um grande barco que levará as pessoas 
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interessadas em participar da Busca dos Mastros, seja como mero expectador ou 

personagem da procissão. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

FIGURA 19: GepCultura: Saraipora e Troneira no interior da embarcação, 2015 
 

No interior da embarcação são acomodados, primeiramente, os personagens 

e pessoas mais idosas, pois alguns personagens carregam seus símbolos como os 

alferes e Saraipora e o peso e trabalho dificultam a locomoção em meio à multidão. 

Em seguida, gradativamente, adentram o barco, pesquisadores, repórteres, 

visitantes e turistas. Algo interessante é a presença de pessoas até outros países 

interessadas em conhecer esse festejo da Amazônia. 

Quando todos estão acomodados, é momento de partir com destino ao Lago 

Verde. Durante o trajeto, as pessoas podem saborear o tarubá, uma bebida de 

origem indígena feita através da fermentação da mandioca, porém essa iguaria não 

é feita no distrito de Alter-do-Chão, a mesma é produzida na Comunidade de 

Cucurunã, na Rodovia Everaldo Martins, grande produtora de farinha e de lá é 

transportada até Alter-do-Chão. Essa bebida possui um paladar diferenciado e bem 

característico da Amazônia. 

Aliada a degustação do tarubá, tem-se o acompanhamento musical do Grupo 

“Espanta Cão”. A junção da bebida indígena, as músicas regionais e as paisagens 

com muita vegetação nos transportam para distintas sensações, algo abstrato, mas 

atrativo, em relação fluxo dos meios urbanos marcados pela agilidade. Essa viagem 

proporciona outro tempo, uma temporalidade própria, bem Amazônia. 

Após a saída do barco, em “fila indiana”, têm-se pequenas canoas sem motor, 

chamadas de catraias, seguem amarradas umas às outras atrás do barco maior que 

leva grande parte das pessoas que prestigiam a Busca dos Mastros. Esse momento 
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é concebido como uma procissão fluvial, em que as pessoas são representadas 

pelas catraias que seguem o sagrado, neste caso o símbolo do Çairé que se 

encontra no barco maior e sob a guarda da Saraipora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
FIGURA 20: GepCultura: Catraias enfileiradas atrás do barco, 2015 

 
Assim, vai o barco maior na frente e atrás as catraias. Onde o barco vai 

abrindo caminho e os alferes seguem a frente da embarcação com as bandeiras do 

Divino (Branca e Vermelha) e anunciando a chegada do símbolo do Çairé. Durante 

todo o trajeto até o Lago Verde é intenso o consumo de tarubá e acompanhamento 

musical. Ao chegar ao destino planejado, nesta etapa, os grupos de mordomos e 

mordomas seguem com auxílio de mais pessoas para buscar os mastros, que já 

estavam preparados para essa atividade há alguns dias. 

Nesta atividade cada grupo fica responsável pelo seu mastro, ou seja, os 

mordomos e mordomas se articulam para transportar e colocar na canoa seu mastro 

com a máxima rapidez, iniciando ai a disputa entre esses grupos, porém cada grupo 

trabalha sem dificultar o grupo adversário. Para cada grupo, o mastro possui uma 

representação distinta, para os mordomos significa a virilidade, já para as mordomas 

denota a fertilidade.  
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Após cada grupo levar seu mastro até a canoa, o mesmo segue junto do 

barco maior até a praia do Cajueiro, ou praia da Gurita, ao chegar até a beira da 

praia, cada grupo com a máxima rapidez e atuação em grupo o transportam o meio 

da praia e lá ficará até a próxima quinta-feira, dia da abertura oficial. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FIGURA 21: GepCultura. Alferes segurando as bandeiras do Divino Espírito Santo e Saraipora, 
Dona Dalva, erguendo o arco do Çairé, no dia da abertura oficial. Imagem Digital. Setembro/2015. 

 

Chegada à quinta-feira é o grande dia, dia em que todas as atenções voltam-

se para festa do Çairé. Neste dia, os personagens colocam as roupas próprias da 

sua função, logo cedo se tem a alvorada para anunciar que é dia da abertura do 

festejo. Esse momento é um dos pontos altos, pois reúne moradores, turistas e 

autoridades do governo municipal de Santarém.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
FIGURA 22 GepCultura. Moradores, turistas e personagens no transporte dos mastros. Imagem 
Digital. Setembro/2015. 
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Assim, os grupos de mordomos e mordomas e demais pessoas se direcionam 

a praia do Cajueiro, onde deixaram os mastros no sábado anterior. Agora a tarefa é 

levar o mastro dessa praia até a Praça do Cairé, onde há o barracão, é uma 

atividade muito exaustiva e exigente uma organização, tanto para vencer como para 

não haver problemas aos participantes devido ao peso dos mastros. 

Os grupos de mordomos e mordomas se posicionam ao lado dos mastros, e 

no momento marcado em coletivo carregam os mastros com destino a Praça do 

Çairé. É um momento em que vontade ganhar é grande, mas o desgaste é bem 

maior. Enquanto isso, na parte a frente do grupo de mordomos e mordomas, 

seguem os demais personagens da procissão: Capitão guiando a procissão; alferes 

cada um com a bandeira do Divino e própria de cada juiz; Saraipora segurando o 

símbolo do Çairé que simboliza a Santíssima Trindade; as meninas da fita que 

auxiliam a Saraipora no transporte do semicírculo; o juiz e juíza que auxiliam na 

organização da festa; Troneira responsável por levar a coroa do Divino; as rezadeira 

responsáveis pelas ladainhas e rezas; em seguida os rufadores (grupo Espanta 

Cão) no meio do pelotão de mordomos, sendo 9 mordomos e 9 mordomas, mais 

auxilio de outras pessoas no transporte do transporte. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURA 23: GepCultura. Mulheres no trabalho de ornamentação do mastro das mordomas. Imagem 
Digital. Setembro/2015. 
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Depois do transporte e chegada a Praça do Çairé, os grupos têm a missão de 

decorar os mastros antes do hasteamento, mesmo exaustos após transportar os 

integrantes de cada providenciam os artefatos necessários para essa atividade, 

como: palha, fio e frutas da região. Como se trata de uma competição, cada grupo 

deseja seu mastro seja o mais enfeitado, porém o tempo é pouco, mas em 

coletividade todos conseguem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 24: GepCultura. Homens no trabalho de ornamentação do mastro dos mordomos. Imagem 
Digital. Setembro/2015. 

 

E mais uma vez, mesmo sendo uma competição explicita não há ações que 

apresentam o intuito de prejudicar o grupo adversário, foram perceptíveis momentos 

em que se viram homens ajudando no hasteamento do mastro das mordomas, sem 

que isso fosse visto como uma ação nociva ao trabalho dos grupos. 
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FIGURA 25: GepCultura. Mastros ornamentados com palha e frutos hasteados na Praça do Çairé. 
Imagem Digital. Setembro/2015. 

 

Após hasteamento dos mastros, personagens do Çairé e autoridades 

municipais se direcionam para o interior do barracão localizado na Praça do Cairé. 

Lá foi celebrada a missão e momento da benção. Em seguida, ocorre o hasteamento 

das bandeiras nacional, regional e municipal com hino nacional. Após essa ação, há 

o pronunciamento das autoridades municipais presentes, em que saúdam as 

pessoas presentes e desejam um bom andamento nos dias de festas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 26: GepCultura. Mulheres e mordomas no momento de hasteamento do mastro. Imagem 
Digital. Setembro/2015. 

 



93 

  

Tem-se um momento da abertura oficial da Festa do Çairé, estão presentes a 

Saraipora segurando o símbolo da festa e dois alferes transportando as bandeiras 

do juiz e da juíza. Neste momento caminham a Praia do Cajueiro para acompanhar 

o transporte dos mastros que  

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURA 27: Gepcultura. Interior do barracão e presença de personagens da procissão, autoridades 
governo municipal e repórteres. Imagem Digital. Setembro/2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURA 28: Gepcultura. Foliões do Grupo “Espanta Cão” em rito religioso ao redor dos mastros. 
Imagem Digital. Setembro/2015. 

 

A partir daí, durante os próximos cinco dias, é realizada uma procissão ao 

redor da Praça do Çairé e uma missa no Barracão. Os mastros permanecem no 

local até o ritual de retirada, marcando o encerramento da festa. 
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FIGURA 29: Gepcultura. Apresentação dos botos no interior do Çairódromo. Imagem Digital. 
Setembro/2015 
 
 

O espaço destinado aos mastros está localizado nas proximidades do 

Barracão do Çairé. Chegando lá, os grupos dos mordomos, mordomas e demais 

participantes dão início a decoração dos mastros que contem frutas típicas da região 

e plantas. Representado a vegetação e a fartura própria da amazônica. Terminada 

essa fase de decoração, ocorre o levantamento dos mastros por conta de cada 

grupo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURA 30: Gepcultura. Personagens do Çairé e foliões em rito religioso. Imagem Digital. 
Setembro/2015 
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FIGURA 31: Gepcultura. Personagens do Çairé e foliões em rito religioso tendo à frente o Capitão, 
Célio Camargo. Imagem Digital. Setembro/2015 
 

 

Após levantamento com todas as frutas e plantas, os mastros ganham um 

papel relevante nos ritos religiosos que ocorrem à noite durante o período do festejo. 

Até essa etapa, vê se que os grupos apesar da disputa acirrada, buscam 

desempenhar sua atividade sem prejudicar o grupo adversário, porém em nenhum 

momento homens e mulheres se auxiliam.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURA 32: Gepcultura. Dia de encerramento da Festa do Çairé. Moradora de Alter-do-Chão. 
Imagem Digital. Setembro/2015. 

 

Ao final do festejo, na festa de encerramento do Çairé, tem o momento 

chamado “Derrubada dos Mastros”. Neste dia, semelhante ao dia da abertura, os 

grupos de mordomos e mordomas e demais participantes se auxiliando na 

derrubada dos mastros levantados no primeiro dia. 
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Nessa atividade, cada membro do grupo dá uma machada no mastro e vence 

quem derrubar primeiro e tem-se superstição que pegar um fruto do mastro atrai boa 

sorte, por esse motivo. As pessoas se aglomeram no intuito de conseguir tão 

objetivo.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A pesquisa apresentada e desenvolvida no campo da Geografia pela vertente 

da Geografia Cultural, buscou analisar a representação e formação do lugar na 

percepção de participantes da Festa do Çairé e moradores do distrito de Alter-do-

Chão. Nesse contexto cultural de festejo popular, o método fenomenológico surgiu 

como embasamento necessário para auxiliar na condução da reflexão e análise das 

informações junto aos colabores da pesquisa por trabalhar diretamente com as 

subjetividades dos sujeitos envolvidos e sua memória obtida no espaço, Alter-do-

Chão. 

Assim, para poder captar e sentir o clima festivo e sua representação, a 

pesquisa participante foi uma técnica que contribuiu bastante para que o 

pesquisador pudesse vivenciar junto aos colabores e demais pessoas participantes, 

a dinâmica dos indivíduos e dos grupos, onde foi nítida uma intensa colaboração 

entre moradores do distrito em prol da realização do festejo, pois como se trata de 

um festejo popular, o mesmo é feito pelo povo, para o povo. 

Ao verificar a história da festa do Çairé e de Alter-do-Chão, vê-se que é 

repleta de luta e resistência para manter nos moldes de sua gênese, onde forças 

externas atuaram diretamente buscando configurar uma manifestação bem distinta 

daquela idealizada pelos seus moradores. Entre essas forças externas, podemos 

citar: a Igreja Católica e a Prefeitura Municipal de Santarém (PMS), a primeira vendo 

uma maior atenção ao festejo e em segundo plano a religião viu como alternativa 

proibir entre 1943 e 1973 a sua realização, sendo depois de quase 30 anos a 

necessidade de uma “reconstituição” do festejo por meio da memória dos moradores 

mais amigos. 

Já, a PMS em busca dos recursos provenientes do turismo, em 1997, incluiu 

entre as atrações do Çairé a disputa dos botos, Tucuxi e Cor-de-Rosa, em analogia 

ao Boi de Parintins. Neste mesmo ano, houve a mudança do mês de realização da 

festa, antes realizada em junho, essa mudança buscou conciliar com período de 

vasão dos rios e quando fica em destaque a Ilha do Amor, em frente ao cais de 

arrimo. 

A cada ano, percebe-se uma maior atenção e foco em “agradar” os olhos do 

turista, tanto que a PMS, como maior contribuinte para realização da festa do Çairé, 

usa dessa alternativa para influenciar nas decisões do grupo e assim obter seus 
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objetivos. Entre esses, destaca o lado “profano” com artísticas em alta e que atraem 

mais turistas. Isso é explicito na divulgação do programa da festa de cada ano, 

enquanto a programação cultural/ religiosa é deixada de lado, por essa situação tem 

recebido menos participantes na sua realização. 

Voltando o foco para os colaboradores da pesquisa, os mesmos atuam 

insensatamente para realização do festejo, pois a participação, em si, simbólica, é a 

motivação para permanecer e contribuir para realização da festa. Isso é 

independente da função desempenhada, defendem trabalhar para realização pela 

“fé”. Essa participação se inicia muito antes do mês do festejo com reuniões para 

planejamento entre coordenação e poder público que definem as estratégias para 

cada ano. 

Em seguida, há a divisão de grupos e tarefas definidas as quais 

desempenham suas funções com maior afinco. Nesse contexto, uma figura ganha 

destaque a “Procuradeira” que é uma mulher eleita para distribuir tarefas e tem 

status dentro dos grupos, como também é responsável pela decisão de mudança, 

troca ou saída das pessoas que compõem a Procissão do Çairé. 

Na festa do Çairé, os símbolos e cores estão entre as maiores características 

do festejo, pois causam impacto ao primeiro, porém dependendo das pessoas 

envolvidas cada uma possui uma percepção distinta. Daí o foco da pesquisa está 

direcionado a moradores e participantes da Procissão do Çairé, pois esses últimos, 

na posição de personagens, são responsáveis por algum símbolo ou função nos 

ritos religiosos.  

Dessa forma, as cores presentes nos vários elementos da procissão 

representam o arco-íris. Como se sabe, este símbolo faz a ponte entre os planos 

terrestre e celestial. Com isso, a utilização das cores nas roupas dos personagens, 

varetas, Arco do Çairé, entre outros, atribui esse caráter de sagrado e transformam o 

período festivo do Çairé como Espaço Sagrado. 

A festa não possui uma imagem de Santo, como em outras manifestações 

religiosas na região Amazônica. Dessa forma, o Arco do Çairé ganha esse status e é 

conduzido pela Saraipora, sendo este símbolo a representação da Santíssima 

Trindade. A junção desta personagem e seu símbolo agrega a manifestação um 

símbolo de destaque, pois seria a representação de Maria. Nos primórdios, essa 

função era desempenhada por uma “velha Tapuia” representando a memória dos 

mais velhos. 



99 

  

A formação da procissão do Çairé também merece atenção em relação ao 

aspecto simbólica, pois é conduzida pelo Capitão, este responsável por organizar a 

procissão e seu trajeto e segue a frente do grupo utilizando uma pequena espada 

como se “benzesse” e abrisse o caminho a ser percorrido pela procissão, vista de 

um ângulo mais amplo percebe-se a configuração de uma Arca, semelhante à de 

Noé, mencionada na Bíblia e que os escolhidos foram salvos do dilúvio. 

Os símbolos presentes no festejo atribuem uma territorialidade a esta 

manifestação, pois alguns elementos são resquícios que ocorriam na região e outros 

foram agregados pelos Jesuítas, no período de catequização dos Borari, 

principalmente os símbolos relativos ao Divino, como: Alferes e suas bandeiras e os 

grupos de mordomos. 

Percebe-se por meio da pesquisa empreendia que o lugar, espaço de afeto 

do indivíduo, é representado nas manifestações culturais através dos símbolos. Na 

festa do Çairé, as representações decorrem da importância do sujeito em se afirmar 

como parte integrante do espaço. Assim, os símbolos buscam fazer essa inter-

relação entre espaço na materialização simbólica. 
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ROTEIRO DE ENTREVISTA – 01 

 

I IDENTIFICAÇÃO  

 

- Dalva de Jesus Vieira. 

Atualmente é Saraipora no festejo do Çairé. A entrevista foi realizada no dia 20 de 

Novembro de 2016, em sua residência.  

 

QUESTIONÁRIO  

1. O que é o Cairé para senhora? 

 

2. Como a senhora participa da festa? Auxilia na organização de alguma forma? 

 

3.  Há quanto tempo é Saraipora? 

 

4. Como ocorre a seleção dos personagens do Çairé? 

 

5. Como acontece a escolha da pessoa para ocupar a função de Saraipora? 

 

6. Qual o significado da festa para você, enquanto moradora de Alter-do-Chão?  

 

7. Como você analisa as relações entre homens e mulheres na festa, no que se 

refere a participação e tomada de decisão? 

 

8. Qual a função do seu personagem na procissão e no decorrer dos dias do 

festejo? 

 

9. Na sua visão como moradora e participante no Çairé, quando inicia e finaliza o 

Çairé? 

 

10. A senhora pretende um dia deixar de participar do festejo?  

 

11. Qual a representação do símbolo que carrega, no caso de ser personagem na 

procissão do Çairé?  
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ROTEIRO DE ENTREVISTAS – 02 

 

I Identificação  

 

- Célio Carlos Camargo. 

É Capitão no festejo do Çairé. A entrevista foi realizada no dia 15 de Setembro de 

2015, em sua residência.  

 

QUESTIONÁRIO  

 

1. O que é o Cairé para o senhor? 

 

2. Como o senhor participa da festa? Auxilia na organização de alguma forma? 

 

3.  Há quanto tempo é Capitão? 

 

4. Como acontece o planejamento da festa do Çairé? 

 

5. Qual o significado da festa para você, enquanto morador de Alter-do-Chão?  

 

6. Qual a função do Capitão na procissão e no decorrer dos dias do festejo? 

 

7. Como é o traje do seu personagem? 

 

8. Na sua visão como morador e participante no Çairé, quando inicia e finaliza o 

Çairé? 

 

9. O senhor pretende um dia deixar de participar do festejo?  

 

10. Qual a representação do símbolo que carrega e da cor branca na roupa, no caso 

de ser personagem na procissão do Çairé?  
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ROTEIRO DE ENTREVISTAS – 03 

 

I Identificação  

 

- Iracilda Lobato Costa. 

É cozinheira no festejo do Çairé. A entrevista foi realizada no dia 20 de Setembro de 

2015, em sua residência.  

 

QUESTIONÁRIO  

 

1. O que é o Cairé? 

 

2. Como a senhora participa da festa? Auxilia na organização de alguma forma? 

 

3.  Como aconteceu sua inserção na festa do Çairé? 

 

4. Qual o significado da festa para você, enquanto moradora de Alter-do-Chão? 

 

5. Como você analisa as relações entre homens e mulheres na festa, no que se 

refere a participação e tomada de decisão? 

 

6. Você participa como personagem na procissão do Çairé? 

 

7. A senhora pretende um dia deixar de participar da festa do Çairé?  

 

8. Qual a função do seu personagem na procissão e no decorrer dos dias do 

festejo? 

 

9. Na sua visão como moradora e participante no Çairé, quando inicia e finaliza o 

Çairé? 

 

10. Qual a representação do símbolo que carrega, no caso de ser personagem na 

procissão do Çairé?  
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ROTEIRO DE ENTREVISTAS – 04 

 

I Identificação  

 

- Osmar Vieira de Oliveira. 

É folião no festejo do Çairé. A entrevista foi realizada no dia 25 de outubro de 2015, 

em sua residência. 

 

QUESTIONÁRIO  

 

1. O que é o Çairé? 

 

2. Como você participa da festa? Auxilia na organização de alguma forma? 

 

3.  Como aconteceu sua inserção na festa do Çairé? 

 

4. Qual o significado da festa para você, enquanto morador de Alter-do-Chão?  

 

5. Como você analisa as relações entre homens e mulheres na festa, no que se 

refere a participação e tomada de decisão? 

 

6. Você como participa como personagem na procissão de Çairé? Se sim, qual 

personagem?  

 

7. Quando você pretende deixar de participar da festa do Çairé?  

 

8. Qual a função do seu personagem na procissão e no decorrer dos dias do 

festejo? 

 

9. Na sua visão como morador e participante no Çairé, quando inicia e finaliza o 

Çairé? 
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ROTEIRO DE ENTREVISTAS – 05 

 

I Identificação  

 

Questionário  

 

- Eloeny Ferreira Silva. 

É integrante da coordenação dos botos. A entrevista foi realizada no dia 10 de 

dezembro de 2016, em sua residência. 

 

QUESTIONÁRIO  

 

1. na tua, visão, o que é o Çairé? 

 

2. Como você participa da festa? Você auxilia na organização de alguma forma? 

 

3. Como aconteceu sua inserção na festa do Çairé? 

 

4. Qual o significado da festa para você, enquanto moradora de Alter-do-Chão? 

 

5. Como você analisa as relações entre homens e mulheres na festa, no que se 

refere a participação e tomada de decisão? 

 

6. Você como participa como personagem na procissão de Çairé? Se sim, qual 

personagem? 

 

7. Quando você pretende deixar de participar da festa do Çairé?  

 

8. Na sua visão como morador e participante no Çairé, quando inicia e finaliza o 

Çairé? 
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ROTEIRO DE ENTREVISTA – 06 

 

I IDENTIFICAÇÃO  

 

- Vandria Garcia Corrêa. 

Atualmente é moradora de Alter-do-Chão. A entrevista foi realizada no dia 25 de 

janeiro de 2017, em sua residência.  

 

QUESTIONÁRIO  

1. O que é o Cairé? 

 

2. Como você participa da festa? Você auxilia na organização de alguma forma? 

 

3. Como aconteceu sua inserção na festa do Çairé? 

 

4. Qual o significado da festa para você, enquanto moradora de Alter-do-Chão? 

 

5. Como você analisa as relações entre homens e mulheres na festa, no que se 

refere a participação e tomada de decisão? 

 

6. Como você participa do Çairé? 

 

7. Quando você pretende deixar de participar da festa do Çairé?  

 

8. Na sua visão como moradora de Alter-do-Chão, quando inicia e finaliza o Çairé? 
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APÊNDICE B – TERMOS DE CONSENTIMENTO DOS 
COLABORADORES 
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