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Resumo: 

Nesta comunicação edifico a Amazônia brasileira a partir de algumas 
vozes poéticas que indicam a constituição de uma cultura miscigenada, híbrida, 
mestiça. O texto divide-se em duas partes. Na primeira apresento 
sumariamente algumas teorias da mestiçagem estudadas, principalmente por 
pesquisadores latino-americanos e na segunda, estudo o processo híbrido em 
mitopoéticas amazônicas. Esta parte do texto traz um recorte de minha pesquisa 
“Cartografias marajoaras: cultura, oralidade, comunicação”(2003). 

Palavras chaves: poéticas, mestiçagem, mitos fundadores.  
 

O Encontro Nacional da Associação Brasileira de Literatura Comparada 

[ABRALIC]/2006, na UERJ, apresentou a  discussão “Transferência e trocas 

culturais na América latina”. Eduardo Coutinho, um dos participantes da mesa 

redonda, debate sobre a literatura comparada e a relação de poder que os 

estudos tradicionalmente apontavam: a cultura maior, a européia, subjuga a 

menor, a latino-americana, ou seja, a relação do criador de imagem e a do outro 

sempre estiveram em desarmonia. No pós-colonialismo, denuncia-se a situação, 

tenta-se reverter essas vinculações, com o argumento da importância que o lócus 

passa assumir. Os contextos de origem e de recepção da produção estética, a 

geocultura latino-americana, estão presentes na discussão da ideologia da 

mestiçagem e da colonização, todavia se avança no processo de 

“descolonização” eurocêntrica, ou etnocentrismo europeu moderno, submete-se 

a um novo colonialismo, o norte-americano. A partir daí, Coutinho organiza e 

apresenta os diferenciais semânticos e sintáticos em relação aos termos que, de 

certa forma, vão refinar as discussões de teorias de mestiçagem. Tento 

apresentar o caminho. 



A noção de transculturação, defendida pelo ensaísta cubano Fernando 

Ortiz, é utilizada pelo pesquisador uruguaio Ángel Rama, em substituição a 

aculturação. Este explica que a mudança terminológica se dá por entender que 

aculturação implica apenas em um processo de absorção de uma cultura para 

outra. O termo transculturação envolve o “desarraigamento de culturas 

tradicionais para a formação de outra [...], [que] ao se exprimir literariamente, 

ganha, além de sua óbvia dimensão cultural, uma vocação ilustrada, adaptando 

formas de modernidade européia à realidade tradicionalmente vista como 

caudatária da América Latina” (Rama in Aguiar & Vasconcelos, 2001, p. 23).  

A teoria da heterogeneidade cultural, apresentada nos estudos do 

peruano Antonio Cornejo Polar, ao analisar o complexo sistema literário latino-

americano,  discute, como problema básico dos conflitos e contradições 

envolvidos nessa questão, a duplicidade dos mecanismos de conformação e os 

códigos literários orais e escritos, e entre uma e outra a larga e complicada 

“franja de interseções, e da migração campo-cidade”.  

Ao empregar a expressão culturas híbridas, o argentino Néstor Garcia 

Canclini, professor da Universidade Autônoma México, explica que prefere 

falar em hibridização, porque o termo “abrange diversas mesclas interculturais, 

não apenas as raciais, as quais costumam limitar-se o termo mestiçagem – e 

porque permite incluir as formas modernas de hibridação melhor do que 

sincretismo, fórmula que se refere quase sempre a fusões religiosas ou 

movimentos simbólicos tradicionais” (Canclini, 1998, p.19).  

Muito outros estudiosos das teorias da mestiçagem discutem a questão a 

partir  de termos imanentes à matéria - subalternidade, autonomia, global, 

nacional, local, aculturação, “desculturação” - e refletem sobre as rupturas e 

fronteiras.  

Serge Gruzinski (2001) estuda o fenômeno na Amazônia, a partir de 

Algodoal, uma comunidade rural do salgado paraense, conhecida pelas praias e 

pela tranqüilidade. O autor comenta sobre os inúmeros lugares na América que 

continuam pertencendo ao passado e as contradições entre os estragos do 

progresso e as contaminações da civilização em relação as resistência da 



tradição.  Parece-lhe destoante a presença da televisão, mas ela faz parte da 

realidade insular, da mesma forma que os barcos bichados e de cores desbotada 

pelas águas oceânicas. Impossível opor os costumes deste lugar com a 

modernidade da cidade grande. A leitura daquele mundo deve ser feita com 

outros modelos de análise, diferentes dos já instituídos. As cidades devem ser 

entendidas nas formas em que apresentam, é necessário entendê-las sem a 

alcunha do exotismo: a idéia do arcaico, quase sempre, é um engodo. Para 

assegurar o argumento da ambivalência da mistura cultural, Gruzinski  usa 

como epígrafe do seu texto Amazônias a frase “sou um tupi tangendo um 

alaúde”, de Macunaíma, de Mário de Andrade: é possível ser primitivo e 

refinado. 

Assim, reitera-se que cultura da América latina, do Brasil, da Amazônia, 

é miscigenada, híbrida, mestiça. De raiz indígena por natureza, a cultura 

brasileira traz a marca branca dos colonizadores portugueses, que impuseram o 

rei, a língua, a fé,  fortalece-se pelos que aferraram com o suor e arte inventada 

pela saudade e o traço forte do batuque afro, dos escravos trazidos da África. 

Mais tarde, se junta a diferentes dizeres e tantos outros traços. Paralelo às 

questões étnicas, as misturas também advém do processo de  mundialização, o 

reino das tecnologias avança, as parabólicas já são elementos corriqueiros na 

zona rural amazônica e antenas de celulares em locais só alcançados, 

fisicamente, a cavalo ou barcos começam a se configurar em paisagem.  

Mesmo compreendendo o acelerado processo de mudança, observa-se 

que a urdidura do processo cultural nas cidades rurais  transmuta-se mais 

lentamente, a convivência e a oscilação entre o tradicional e o moderno 

apresentam-se nas poéticas orais e em outras formas expressão e comunicação 

humana. O meio natural também se altera em contato com as tecnologias 

contemporâneas, todavia, a cultura do “sou do interior” tem suas formas de 

resistência. 



No arquipélago do Marajó1, os ritmos do brega, do sampagode, do 

bregote, do zuque convivem com uma música de raiz tradicional tocada, 

principalmente, em festas populares. Os sons batidos do carimbó, do lundu, das 

toadas, ou a melodia religiosa dos reponsos2, das ladainhas e das músicas 

litúrgicas das procissões são acompanhados de instrumentos artesanais, pau e 

corda, metais, ao lado dos tremes - terra3. As igrejas evangélicas fortalecem-se, 

porém os rituais de pajelança continuam fortes. Na culinária regional, o tabu 

das comidas “reimosa”4, as galinhas caipiras e outros animais domésticos de 

quintais,  partilham com as criações à base de ração, verduras e legumes 

tratados com agrotóxico. As explicações científicas, muitas vezes, são relegadas 

em favor das sobrenaturais: vegetais protegem casas, benzeduras curam olhos 

gordos e mal olhados. 

O encontro de culturas aparece na troca de bens. Dalcídio Jurandir (1942) 

comenta a estada de estrangeiros na ilha e o contato com os marítimos gregos, 

ingleses, norte-americanos e espanhóis com os nativos.  

 
É vinho da Itália, roupas da Inglaterra, champanhe da França e licores são 
servidos nas mesas rústicas dos barracões, em meio da cuia do açaí, do pirarucu 
assado, do camarão frito, da carne salgada e do cachaça com limão. Perfumes, 

                                                
1 formado pelas ilhas do Marajó, Caviana, Mexiana entre outras, corresponde a quase 20% do território 
paraense. É o maior arquipélago fluvio-marítimo do mundo, tem uma área de 65.394 km². A ilha do 
Marajó detém 49.606km² dessa área territorial, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE). Uma demonstração da grandeza geográfica marajoara é a comparação com as dimensões da 
Bélgica (33.520km²), da Holanda (33.940km²), Dinamarca (43.075km²) e Suíça (41.285km²).  O espaço 
localiza-se no delta do rio Amazonas, no extremo norte do Pará, próximo à linha do Equador. É banhada 
ao norte pelo oceano Atlântico, a leste e ao sul pelo rio Pará e a oeste pelo rio Amazonas (foz). 
 
2 s.m. 1 litur conjunto de palavras pronunciadas ou cantadas nos ofícios da Igreja católica, alternadamente 
por uma ou mais vozes, de uma parte, e pelo coro, como representante da assistência, de outra parte. 
(Houaiss Eletrônico) 
  
3 Grandes aparelhagens sonoras, com o som  grave muito potente, que quando tem o volume aumentado, 
faz o chão, os vidros, todo o entorno tremer, daí o povo apelidou de treme – terra. 
 
4 Reimoso. Adjetivo. 1.Que tem reima. 2. Que prejudica o sangue. [Sin., bras., nesta acepç.: carregado.]   
Que causa prurido.  4. De maus bofes; brigão; genioso.  (Aurélio Eletrônico). No vocabulário popular do 
paraense, refere-se a comidas fortes, como carne de porco e derivados, mariscos em geral, mas 
principalmente, caranguejo, camarão; peixes de pele e cascudos (como tamuatá), algumas caças (como 
paca, capivara).  Estas comidas provocam danos à saúde e são proibidas de degustação se um paciente se 
recupera de um pós-operatório, tem ferimentos no corpo, ou algum mal “incubado”. Caso a pessoa se 
encontre em algumas destas situações de risco, e violar o tabu alimentar, ela terá seus cortes inflamados e a 
doença escondida “vem toda para fora”. Esse costume é levado tão a sério na região, que os próprios 
médicos recomendam aos pacientes, em certas circunstâncias, não comer comida reimosa.  
 



capas, peles, conservas raras, cervejas inglesas espantam os caboclos curiosos e 
os negociantes ávidos (JURANDIR, 1942).  

 

As pessoas ouvidas nesta pesquisa sobre a cultura marajoara, de certa 

forma, renegam o movimento interacional no plano discursivo. O fato de a 

maioria dos narradores já ter ultrapassado meio século de vida implica em uma 

tendência à defesa do tradicional, entendido como o movimento de resguardo 

de marcas extemporâneas. Mesmo com a ponderação aos benefícios do 

hodierno, sempre se enreda estabelecer comparações da cidade de antigamente, 

situada em meados do século XX: “o antigo era melhor”. Os contadores mais 

novos também se inclinam ao discurso de vantagem ao antigo, apesar de 

dançarem os ritmos da atualidade, e de participarem das “brincadeiras” de suas 

gerações. 

Esse apego aos usos e costumes tradicionais é ambígua, surge como 

contradição em alguns discursos. Gallo (2000)5, em conversa, reflete indignado 

sobre a assimilação que se processa fora para dentro, mediada pela televisão: 

“A parabólica agora é muito banalizada”. Segundo ele, a situação provoca a 

rejeição do passado e a procura do moderno, conseqüentemente, alguns 

aspectos da cultura são rotulados como tradicionais e dispensáveis. Assim, “O 

Museu do Marajó” é entendido como repositório do velho; as histórias orais são 

substituídas pelas novelas de televisão: “e mesmo que existisse um homem com 

um repertório fantástico, não saberia a quem contar, pois ninguém o escutaria”. 

Nas visitas domésticas, não mais se desliga a televisão e as conversas acontecem 

nos intervalos das novelas.  

O enunciado sobre a extinção dos contadores causada pela narrativa 

visual, se assemelha a tese de Benjamim (1993) ao anunciar a morte da narrativa 

oral em detrimento do romance. Todavia, a fala de Gallo desarticula-se no 

                                                
5 Giovanni Gallo (1927, Turim- Itália /2003, Cachoeira do Arari- Pará). Padre, mas sem exercer a função 
religiosa, morou no mais de 30 anos no Marajó. Criador de “O Museu do Marajó”, em Santa Cruz do 
Arari, transferido depois, por problemas políticos, para Cachoeira do Arari. O pesquisador morava em 
frente ao rio, numa casa ao lado d’O Museu, simples, mas com conforto e equipamento necessário para 
gerir seu trabalho - computador, internet, fax - e se movimentar, pois tinha um problema na perna, que ora 
o levava para uma cadeira de rodas, ora às muletas. Publicou obras em que analisa sua função pastoral e 
cultura marajoara: Marajó: A ditadura da água (Belém: Secult, 1980); Motivos ornamentais da cerâmica 
marajoara – modelos para o artesanato hoje (Belém: Secult, 1990) e O Homem que implodiu (Belém: Secult, 1996). 



momento em que o apresento as transcrições do material recolhido no 

município de Cachoeira do Arari, na primeira viagem. O estudioso se 

surpreende e comenta: “é, a senhora não é uma estrangeira”. Na cidade do 

Arari, lócus da pesquisa, encontro muitas histórias, muitos contadores e 

ouvintes, e uma ambiência propícia à narração, com pessoas sentadas às portas 

de suas casas, em bancos de debaixo de árvores, comportamento extinto no 

mundo urbano.  

Outros intérpretes da cidade mantêm discussões sobre tradição e 

modernidade. Assim, as imagens das cidades marajoaras elaboram-se, quase 

sempre, através da inter-relação antigo e moderno, o que implica no 

saudosismo do tipo “no meu tempo”, mesmo que alguns reconheçam a melhora 

dos serviços com o crescimento das cidades. O discurso do meio natural é 

muito mais um argumento para a negação do contemporâneo, do que um 

postal da beleza do verde. 

O perfil do marajoara, segundo os narradores, acentua heranças indígena 

e afro, nos traços fisionômicos, no comportamento, nas formas de conceber o 

mundo. Estas formas se refletem nas técnicas de trabalho, na alimentação, nas 

atividades religiosas, nas formas lúdicas, nas artes.   

As heranças índias são bastante estudadas no Marajó, devido à cerâmica. 

Pouco se tem escrito especificamente sobre presença negra na ilha: algumas 

referências gerais, apenas. Os progenitores brancos pontuam os discursos dos 

intérpretes e ora são agentes das vilanias, ora são heróis. Todavia, narradores 

protagonizam e antagonizam o diálogo sobre a questão afro-índia e 

hierarquizam o grau de importância das heranças antepassadas. 

Neste estudo completo, faço um recorte das diferentes formas de 

expressão cultural marajoara, como os motivos marajoaras, religiosidade e festa, 

as brincadeiras dramáticas, entre outras, mas por uma questão de espaço as 

eliminei da apresentação oral. Passo, então, para a análise dos repertórios 

míticos.  

A mitopoética. O mítico é a força constitutiva de fundação da Amazônia 

e de países da América Latina. A narrativa das Amazonas, trazido pelo 



imaginário dos estrangeiros, indica, desde aquela época, a sobrevivência de 

espaços, onde a senha que autoriza o acesso à informação assenta-se no mito, 

enquanto narratividade, relatos sobrenaturais, ou o que os narradores 

amazônicos chamam de marmota, anedota, remorso ou encantado. As poéticas 

orais e populares – o conto, o provérbio, a máxima, o dito popular, a trova, o 

cordel – são freqüentes no cotidiano brasileiro, sobretudo na zona rural, nas 

zonas periféricas das grandes cidades ou dos que conviveram nesses territórios 

ou com seus habitantes. 

A história das mentalidades6 reconstrói um passado por meio das 

literaturas de expressão oral. Casos exemplares indicam, atualmente, o 

desvelamento de pesquisas, nas áreas das humanidades, a partir de matérias 

escavadas nas formas orais, na idéia de sobrenatural e no imaginário popular.  

A história oral recolhe farto material nas literaturas da voz para 

reinventar espaços específicos de regiões brasileiras7 

abordam-na como gênero de discurso e trazem usos das narrativas orais na 
investigação social, inscrita sobre a trama de múltiplas temporalidades; passam 
por reflexões sobre etno-texto, sobre as tradições de oralidades e suas raízes 
sociais e sobre múltiplas relações com a escrita,  com a iconografia; enfatizam 
dimensões da construção e dos usos da memória oral na constituição do 
sujeitos e na preservação de espaços sociais, tradições, costumes e culturas. 
(Projeto História 22/ História e Oralidade, apresentação/ orelha).  
 

A geografia cultural também investe seus traçados cartográficos no 

poder criativo das poéticas populares para aproximar os horizontes conflitantes 

da ação humana com a natureza e compreende que o mundo sobrenatural é 

uma categoria a ser incluída. 

As metamorfoses de Ovídio ocorrem entre deuses, os seres humanos e o mundo 
natural: Narciso se transforma em flor de primavera; Atlas se torna uma cadeia 
de montanha; os dentes da serpente morta por Cadmo viram guerreiros; Júpiter 
ganha a forma de um touro para transportar Europa e fundar a dinastia 
monóica. Poeticamente, Ovídio se recusa a traçar uma diferença estável entre os 
seres humanos e o mundo natural: a formação é uma característica da vida e ele 
dirige sua imaginação poética para a produção de significado nos mundos 
natural, sobrenatural e humano.   (COSGROVE, 2000, p. 33/34) 
 

                                                
6 Robert Darnton reconstitui Antigo Regime francês através do conto popular; Le Goff estuda a Idade 
Média através do elemento maravilhoso; Carlo Ginzburg, a partir da documentação de dois processos 
abertos pelo Santo Ofício contra um moleiro, reconstrói fragmentos da cultura tradicional em pauta nos 
Quinhentos. 
7 O grupo da História Social e da Cultura do Programa de Estudos Pós-Graduados e do Departamento de 
História da PUC/São Paulo tem privilegiado a história oral. 



Na construção da cultura marajoara, assentada nas literaturas de matriz 

oral, ressaltam-se três aspectos peculiares a essas textualizações: os espaços 

encantados, o tempo de encantamento e as metamorfoses. O tempo pretérito da 

memória é fundamental para a compreensão desta leitura. Os processos 

mnemônicos e lesmônicos na performance dos intérpretes marajoaras balizam o 

estudo do tempo mítico e do tempo histórico. A maioria dos intérpretes já 

ultrapassa a idade de sessenta anos; este fato, provavelmente, implica na 

largura maior dos buracos do esquecimento e deixa falha no processo de 

comunicação. E, muitas vezes, a deslembrança é preenchida por rasgos de 

memória e pela criação, ou, como eles costumam explicar, pela “mentira”. Além 

deste tempo da memória ou da desmemoria, centro estudo nas horas da 

revelação, as noturnas.  

Nas paisagens encantadas, a água dos rios tem a soberania, todavia as 

florestas são também espaços recorrentes. As redes temáticas relacionam-se 

com o espaço e  variam um pouco de região para região. No Marajó das ilhas, 

em Breves, ouvem-se muitas narrativas de boto, cobra grande, mãe do mato, 

entrelaçadas nos enunciados do dia a dia, dos ofícios. A relação cotidiano – 

trabalho - sobrenatureza está presente nos relatos, daí a dificuldade dos 

narradores em estabelecer o que contar: as histórias não se separam da vida, são 

verdades e não histórias inventadas. Em Melgaço, as narrativas sobre os mitos 

de origem da cidade envolvem temas religiosos, como histórias de santos, de 

cemitérios, e justificam o não crescimento da cidade. Escutam-se ainda 

romances cantados e contos de fadas, entre outros gêneros orais.    

Na região do Arari, topa-se com personagens encantadas bem definidas. 

Nos municípios de Soure e Cachoeira, muitos relatos giram em torno de 

pessoas ou objetos encantados. Mestre Tomaz8, conhecedor da maioria das 

cidades da região do Arari marajoara, assegura a categoria de narrador viajante 

de Walter Benjamin (1993, p.194-231), mesmo que o mundo percorrido seja a 

extensão de uma região.  O poeta canta, nos “Versos em Rima de Prosa”, as 

                                                
8 Tomaz Barbosa da Cruz, escritor de Soure, é o poeta dos “Versos em Rima de Prosa”, do “Valente Vilela” 
e cronista de dois volumes do “Marajó e suas histórias”.  
 



narrativas marajoaras mais conhecidas em Soure. As personagens aparecem, 

recorrentemente, no tempo noturno e no centro da cidade, algumas poucas 

surgem nas fazendas e em outros horários.  As mais conhecidas são: 

A Mulher Cheirosa, fidalga dos tempos da escravidão, seduz os 

embriagados através do perfume, os leva para lugares ermos e os desassossega 

como vingança aos homens, pois morreu de desgosto ao descobrir que o marido 

a traia com uma escrava. A Carrocinha dos Ossos assombra as noites da cidade 

com uma zoada que parece de ossada humana. Soca é um bicho como um 

“touro de tamanho descomunal, um metro de grossura altura não pode 

calcular”, que assusta com um barulho de batida no chão, “pior que trovão”. 

Ninguém chega perto do destemido garoto, conhecido como Pretinho da 

Bacabeira, que vaga pela cidade durante a noite e desafia os homens. O Toco 

traz a maldição, anuncia a morte toda vez que passa em frente ao rio 

Paracauari, conta-se que é um encantado do Maranhão, que, com inveja da 

beleza do Marajó, resolve perseguir seus moradores.  O Vaqueiro Boaventura e 

seu amigo Merá representam os espaços das fazendas de gado, eles protegem 

os vaqueiros perdidos ou os assustam quando não lhes dão cachaça e fumo. A 

Cobra Grande do Sossego habita as margens do rio, em um lugar com o mesmo 

nome e atemoriza os que passam com suas embarcações por perto.  

Em Cachoeira do Arari, essa vocação para as histórias de assombração 

reafirma-se. Algumas narrativas têm correspondência com as encontradas em 

Soure, como a Mulher Cheirosa e a Mulher de Branco, o vaqueiro Boaventura 

com o vaqueiro Quem Dera.  

Os protetores da natureza, especialmente representado pelas mães, 

também são presença constante na região dos campos: a arraia grande do lago 

Arari, a vaca ruça da fazenda Guajará, a Santinha da fazenda Arari, mãe de 

fogo, mãe d’ água,  são exemplos. Ainda recorrem outros tipos de assombrados, 

como laranjeiras e limoeiros que se manifestam carregados de frutos e minutos 

depois estão com os galhos secos: tudo desaparece; e “armadores” que 

derrubam quem ousa atar rede neles. 



 Além das muitas narrativas citadas, em todos os cantos do Marajó, 

ouvem-se variantes das histórias mais populares na Amazônia – boto, cobra 

grande, matinta perera, iara, curupira, gente que vira porco, cavalo, cachorro – 

a maioria pertencente ao ciclo da metamorfose.  

Por fim, o estudo sobre as recorrências narrativas nos campos e na região 

das ilhas do Marajó remete a performance, um dos componentes essenciais no 

estudo das poéticas orais. A performance dos contadores é apresentada como 

um dos elementos de maior complexidade, pois ultrapassa o gesto e a voz, o 

que impossibilita tradução. O momento da enunciação do texto é único, é 

impossível capturá-lo, nenhuma tecnologia consegue o registro da emoção, dos 

olhares, dos fatores intra, inter e extra textuais. Os registros verbais, visuais ou 

audiovisuais serão sempre formas de reconto.  

 Para finalizar esse artigo, reitero que a construção da Amazônia 

marajoara pelas poéticas orais insere a memória, o sensível, o sujeito e suas 

múltiplas vozes, como categorias de análise da nova história. Os ilhéus contam 

sobre o processo cultural das cidades, o que implica em assegurar que o Marajó 

não é uma paisagem, mas muitas paisagens, não é uma ilha, mas um 

arquipélago, não é uma civilização, mas civilizações sobrepostas umas às 

outras. Viajar pelo Marajó é, portanto, deparar-se com imagens de todas as 

ordens, com os elementos naturais, com as intervenções do homem, com as 

misturas interacionais, próprias das nações latinas. 
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