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INTRODUÇÃO 

Pela dificuldade de acesso aos meios de produção na zona rural e inexistência de 

políticas públicas consistentes que propiciem a fixação do homem no campo, as populações de baixa renda, 

apostando em melhores chances, experimentam, com freqüência, o fenômeno de migração das áreas rurais 

às urbanas e, nestas, das centrais às periféricas, atraídas pela possibilidade de empregos e motivadas pela 

oferta dos serviços públicos. Nesse contexto, enquadra-se o processo de formação da área João Paulo II, no 

bairro Jorge Teixeira, na zona Leste da cidade de Manaus, Amazonas. Verifica-se, entretanto, que raramente 

o anseio por condições de existência mais dignas se concretiza. Os serviços públicos e o mercado de 

trabalho acabam atendendo as demandas de segmentos populacionais mais privilegiados, mostrando-se 

insuficientes em quantidade e qualidade para acomodar a investida dos migrantes, que enfrentam 

complexos ajustes comportamentais e culturais, passando a construir, como seres sociais, uma nova índole 

e estilo de vida com símbolos e significados adaptativos entre os moldes rurais e os citadinos (MORAN, 

1994). Para tanto, os objetivos foram: i) Descrever a historicidade da apropriação do espaço no bairro Jorge 

Teixeira e na área João Paulo II por meio da percepção de qualidade de vida dos moradores; ii) Apreender as 

condições de vida atuais dos moradores da área João Paulo II e, iii) Avaliar as expectativas dos comunitários 

da área João Paulo II em relação aos anseios de retorno à terra de origem. 
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METODOLOGIA  

O levantamento de campo deu-se na área João Paulo II, integrada à etapa IV do bairro 

Jorge Teixeira.  Os grupos humanos que compõem essa região são, sobretudo, migrantes do interior do 

estado do Amazonas, de outros bairros de Manaus ou de demais estados brasileiros. A execução do 

diagnóstico de campo ocorreu pela utilização do método estudo de caso, como estratégia de pesquisa 

abrangente, que consiste segundo Gil (1999) no estudo profundo e exaustivo de um ou poucos objetos de 

modo a permitir conhecimento amplo e detalhado do mesmo. As diversas fontes de evidência dos 

fenômenos (YIN, 2005) foram empregadas na perspectiva de pesquisa qualitativa diante da realidade 

complexa das ações de organização dos movimentos migratórios, inseridas no contexto político e social do 

cotidiano dos moradores que habitam os bairros periféricos de Manaus. A investigação foi realizada entre os 

meses de março e agosto de 2009. Procedeu-se, segundo procedimentos recomendados por Gonçalves 

(2005), com a obtenção de uma amostragem constituída por cinco famílias (17,15%), inscritas no programa 

assistencial da Pastoral de uma amostragem constituída por da Criança, tendo as donas de casa 

entrevistadas a idade entre 18 e 43 anos. O acesso a essa amostra deu-se pela mediação da liderança 

comunitária da Pastoral da Criança atuante naquela jurisdição. Os questionários focaram o caráter 

socioeconômico das unidades familiares, constando de perguntas abertas, fechadas e de reforço, com 

ênfase na liberdade do discurso e na geração de dados de qualidade (POSEY, 1987). O conteúdo desses 

questionários versou sobre nome, sexo, idade, local de nascimento, tempo em que mora no bairro, descrição 

histórica do bairro, ocorrência de migração, mudanças pela migração, melhoria da qualidade de vida na 

cidade em relação ao local de origem, adaptabilidade, desejo (razões e perspectiva) de retorno ao local de 

origem, membros da família e estrutura econômica da família. A análise enfocou as verbalizações mêmicas, 

sendo essas entendidas como entidades de produção cultural auto-duplicadoras transmissíveis de um 

sujeito a outro através da linguagem verbal (NODA, 2000). Considerou-se, portanto, o discurso dos 

participantes e suas concepções, emitidas sobre a percepção (significados e importância) de cada um deles 

acerca do que tem envolvido o fenômeno da migração. Criou-se um banco de dados em planilha Excel com 

os registros dos questionários, cujo foco foi codificar e categorizar os dados que entrelaçam os objetivos da 

pesquisa com as técnicas utilizadas para coleta de campo. O resultado culminou em narrativas e imagens 

fotográficas das localidades.  
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A HISTORICIDADE: FORMA DE APROPRIAÇÃO E ANSEIOS 

O surgimento do bairro Jorge Teixeira ocorreu há mais de vinte anos, como política 

municipal de expansão urbana, para acomodar moradores de baixa renda, oriundos de outros bairros da 

cidade de Manaus, do interior do estado do Amazonas e de demais estados brasileiros.  

Em cenário de mata fechada, ao final da década de 1970, com a abertura de apenas 

alguns caminhos circunvizinhos ao ramal de madeireiro,  o qual partia da estrada do Aleixo (principal via de 

acesso ao setor leste de expansão da cidade de Manaus) até a comunidade do Puraquequara, no rio 

Amazonas, figurava a área correspondente ao bairro Jorge Teixeira, com a permanência de não mais do que 

seis famílias e agentes externos, vindos da comunidade do Puraquequara e do recém criado bairro do 

Coroado. Aqueles desenvolviam a agricultura de roça (mandioca, banana, fruteiras), e o extrativismo animal 

e vegetal (caça, pesca, lenha, buriti, açaí, etc.). 

Para Castelo Branco (1999), na paisagem ainda pouco modificada pelas atividades 

humanas, diferenciavam-se os buritizais (Mauritia flexuosa), próximos aos igarapés, associados 

principalmente às palmeiras como o açaí (Euterpe oleracea), o patauá (Jessenia bataua) e bacaba 

(Oenocarpos bacaba). Na fauna terrestre, destacavam-se a anta (Tapirus terrestries), a paca (Agoiti paca), 

macacos de várias espécies, tatu (Cobassous unicinptus), veado (Manzama americana), cutia (Dasyprocta 

leporina), inclusive onça. Na fauna aquática, distinguia-se diversidade de espécie de peixe nos igarapés da 

bacia hidrográfica. 

A área era de difícil acesso e, no período de ocupação, foi freqüente o problema da 

malária, provocado pela proximidade da mata, principalmente nas áreas mais baixas à bica, local aonde as 

famílias obtinham água para satisfazer suas necessidades. Outros problemas encontrados foram os 

acidentes com animais peçonhentos (MARTINS, 1998). 

Impactos ambientais como erosão do solo, assoreamento de igarapés e alteração do 

microclima, com comprometimento da flora e fauna decorreram do processo de expansão urbana do Jorge 

Teixeira. O terreno foi completamente decapeado e aplainado pela prefeitura, removendo-se a vegetação 

existente com alteração da configuração do relevo e desmembramento em lotes de 8m x 25m, os quais 

foram logo ocupados pelas famílias para garantir a posse (op cit.). 

O Bairro foi criado oficialmente sob a administração do então prefeito de Manaus, Arthur 

Virgílio Neto, em 14 de março de 1989, com solenidade e a presença de autoridades municipais, lideranças 

comunitárias e religiosas. 

Um relato histórico (Jornal do Comércio, 2007) da vida remanescente no Jorge Teixeira, 

parte do frei capuchinho Mário Monacelli, encarregado pela paróquia de São Sebastião, permitindo verificar 

as condições de apropriação: “Naquela época o bairro tinha apenas cerca de cem barracos, a maior parte 
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feita de papelão e coberta de lona em ruas de barro e sem qualquer infra-estrutura”. Outro discurso de um 

dos primeiros moradores torna também possível visualizar as condições básicas da área naquela época: 

“Cheguei aqui quando no local não existia nenhuma infra-estrutura, sem água encanada (problema que ainda 

existe até hoje), energia elétrica, ruas e transporte coletivo. O Jorge Teixeira não era sequer um bairro, 

quando passei a morar no local, há dezesseis anos...” (M.P.S.R., 46 anos. Bairro Jorge Teixeira II, Manaus, 

AM, 2007). 

A Pastoral da Criança vem desenvolvendo trabalhos sociais, principalmente nos âmbitos 

de alimentação, saúde e educação, e, segundo Jornal do Comércio (2007), a sua atuação foi providencial na 

ocasião de implantação do Bairro para evitar tragédias, como ocorrida dois anos antes no Zumbi dos 

Palmares, quando a mortalidade infantil atingiu níveis alarmantes devido às péssimas condições de moradia 

no local. 

Após cerca de quatro anos de implantação do bairro Jorge Teixeira, nas proximidades 

da etapa IV, sob circunstâncias semelhantes de instalação, surge os primeiros movimentos de invasão que 

originou o que se conhece hoje como a área João Paulo II. No dia 31 de dezembro de 1992, último dia de 

governo do prefeito Arthur Virgílio Neto, houve o assentamento de duzentas famílias. Em 16 de janeiro de 

1993, por meio do novo prefeito, Amazonino Mendes, liberou-se a área, oficialmente, para as famílias 

invasoras, que foram organizadas em terrenos medindo 8m x 25m. Em 1994, a irmã Helena Walcott aliou-se 

à comunidade, contribuindo na organização da manutenção da posse dos lotes. Um dos moradores 

veteranos, envolvido nas causas sociais, faz a ligação dos momentos de apropriação do espaço à situação 

atual do lugar construído: “Em 1994, Eduardo Braga trouxe a energia, o asfalto... Só a água que não tem até 

hoje, mais ou menos, ainda tem muitos problemas com a água; a infra-estrutura fica muito a desejar: não tem 

esgoto, fica tudo cheio de lixo, coisa horrível! Escolas, estamos bem servidos, nós temos oito escolas de 

ensino fundamental, uma em reforma desde 2008, falta escola de ensino médio; temos três igrejas católicas 

e cinqüenta evangélicas; segurança, estamos descobertos, nota zero a quatro; transporte, não vai nenhum 

ônibus direto para o centro; saúde, dá cobertura”. (C.J.N., 50 anos. João Paulo II, bairro Jorge Teixeira, 

Manaus, AM, 2009). 

Das famílias que ocuparam e ocupam a área João Paulo II, há heterogeneidade quanto à 

origem, como foi verificado entre as informantes: interior do Nordeste (20 %), interior do Amazonas (40 %) e 

de outros bairros mais centrais da cidade Manaus (40 %). Quanto ao tempo de residência, cerca de 80% das 

entrevistadas residem na área João Paulo II há quase doze anos e 20% há cinco anos, movidas sempre do 

anseio de possuir sua casa própria e por melhores condições de existência: “Lá a casa era de meu irmão, 

era pequena. A gente achou melhor procurar uma casinha, o sonho de sua casa própria, ter o seu cantinho 

para morar...” (E.M.S.C., 43 anos. João Paulo II, bairro Jorge Teixeira, Manaus, AM, 2009); “Foi aqui que eu 

construí minha casa; antes não tinha, cuidava da casa dos outros. Apesar de ser só esse cubículo (4m x 5 
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m), onde moram dezenove pessoas, meus filhos tudo mora aqui...” (L.M.C.R., 42 anos. João Paulo II, bairro 

Jorge Teixeira, Manaus, AM, 2009). 

Outras vieram, sem vontade própria, ainda bastante jovens, para assumir trabalhos 

domésticos, arranjados por familiares: “Vovó conseguiu um trabalho, não porque eu quis vim... Para eu 

embarcar no barco, vovó prometeu uma surra. Quando cheguei, olhei pro rio... Eu chorei! Saudade da vó, 

minha irmã, aliás tudo”. (R.L.A., 36 anos. João Paulo II, bairro Jorge Teixeira, Manaus, AM, 2009).  
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PERCEPÇÕES DOS MORADORES DA ÁREA JOÃO PAULO II: AS 
CONDIÇÕES DE VIDA ATUAIS 

O processo de produção espacial pelo qual vem vivenciando os moradores do João 

Paulo II perpassa pelos momentos do desenraizamento e da criação de novas raízes, sendo esses aspectos 

extremos e excludentes: “a dessocialização”, nas relações sociais de origem e a ressocialização nas de 

adoção (OLIVEIRA, 2000). As relações de transição entre as áreas rurais e urbanas são de índole e natureza 

complexas ao permearem os deslocamentos humanos, carregados de expectativas e sonhos, do “deixar 

para trás” o modo de vida calcado na ruralidade e do adentrar-se numa outra realidade, a das cidades e suas 

implicações, como foi o vivenciado por 60% das famílias amostradas. Pela explicação dos fatos históricos 

que envolveram e envolvem a dinâmica adaptativa dos moradores da área João Paulo II, é possível perceber 

o movimento de transformação de como a localidade era antes, espaço indiferenciado, e como vai 

adquirindo o estatuto de lugar, à medida que vão conhecendo-o e dotando-o de valor, ou conferindo-lhe 

significado no seu processo de adaptabilidade humana (NODA, 2000). A interface se verifica pelos memes, 

um do relato histórico da vida anterior da área João Paulo II, outro da atual, ora interpretando as condições 

ambientais e de habitabilidade, ora dando ênfase às práticas de trabalho e acesso alimentar: “Aqui era 

péssimo! Penei... Essa rua não era rua, não tinha asfalto, não tinha água, não tinha energia, não tinha 

nada...” (E.M.S.C., 43 anos. João Paulo II, bairro Jorge Teixeira, Manaus, AM, 2009); “Trabalhar para 

comprar o alimento, casa... Para mim já é muita coisa ter uma planta. Aqui já me acho mais, porque tenho o 

que é meu. É melhor que na África, ver aquelas crianças como caveira, aquilo é fome, muita pobreza... Aqui 

diante do que cheguei tá bom, graças a Deus”. (P.S.P., 36 anos. João Paulo II, bairro Jorge Teixeira, 

Manaus, AM, 2009). 

A percepção social do espaço, para Noda (2000), é de grande importância, por querer-

se explicar fatos e interpretações sobre a interpenetração e ampliação dos saberes, que vão se entrelaçando 

no processo de lugar reconstruído, mediante os mecanismos culturais e políticos que vão sendo formados 

entre o saber local e o pré-existente. Assim, os moradores percebem que as condições de vida, na área 

João Paulo II, hoje avançaram em detrimento às originais; entretanto, ainda têm muito a reivindicar das 

autoridades públicas em termos de melhorias urbanas, uma vez que os serviços públicos são considerados, 

como apontados pela unanimidade das entrevistadas, insuficientes e inadequados, persistindo graves 

problemas para as famílias de baixo nível socioeconômico, que lá vivem em situação de promiscuidade, com 

elevada taxa de contaminação ambiental, acesso à água em quantidade e qualidade precárias, ausência de 

saneamento básico e gestão alimentar deficiente. Cabe ressaltar que o bairro Jorge Teixeira e a área João 

Paulo II, em particular, constituem espaço de atuação de movimentos sociais, como foi referido, a Pastoral 

da Criança, e, no momento, revelam a estruturação de outros, que têm se articulado na busca de estratégias 

para promover e/ou reivindicar melhorias nas condições de existência para os moradores, entre os quais se 
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encontram a Associação de Moradores e a Cooperativa de Feirantes, os quais têm empreendido esforço 

coletivo, ainda que tímidos, em defesa das causas da criança, da água e da feira livre, respectivamente.  

 

ANSEIO DE RETORNO AO LUGAR DE ORIGEM 

As rodovias, que facilitam o acesso dos migrantes em busca da realização dos seus 

sonhos nas cidades, também são vistas, por vezes, como o caminho de volta, pois seus anseios raramente 

são satisfeitos, já que não há número e qualidade de serviços públicos suficientes, de empregos nem de 

infra-estrutura para uma moradia digna. A qualidade de vida, na maioria das vezes, decresce, de modo que 

os sonhos da cidade grande costumam mirrar, dia após dia, até transformarem-se, na maioria das vezes, na 

necessidade de apenas sobreviver (AMOROZO, 1980). 

Entre as donas-de-casa, a opinião divide-se em relação à vontade de permanecer 

morando na área João Paulo II (60%), apesar das privações já enfrentadas e das condições de vida limitadas, 

ainda persistentes atualmente, e o desejo de retornar aos locais de origem (40%). Das que vieram de bairros 

mais centrais da cidade de Manaus, 50% expressam o desejo de retornar alegando que “...lá era melhor, 

perto do centro e de tudo, não tem dificuldade com água por ser um bairro mais urbanizado...” (A.C.L., 19 

anos. João Paulo II, bairro Jorge Teixeira, Manaus, AM, 2009) e as demais (50%), de maneira inversa, 

expressam satisfação em continuar na comunidade: “...O ruim de lá é que a gente  morava num beco, não 

tinha policiamento próximo, distante da parada... Aqui é bom, tudo é próximo: ônibus, delegacia, escola”. 

(C.S.B., 18 anos. João Paulo II, bairro Jorge Teixeira, Manaus, AM, 2009).  

Das que migraram do interior do Nordeste, 100% não desejam regressar, pelas 

privações sofridas ainda mais severas quanto, por exemplo, ao acesso alimentar e oportunidades de 

emprego. Aqui conseguem já se moldar ao estilo de vida citadino, imprimindo nesse novo viver elementos 

que herdaram da vida no campo como a incorporação do mundo natural na forma de produção de quintais 

urbanos, que auxiliam na complementação alimentar e na reprodução cultural pré-existente. A condição 

descrita é expressa resumidamente nas palavras “... me sinto bem aqui...” (E.M.S.C., 43 anos. João Paulo II, 

bairro Jorge Teixeira, Manaus, AM, 2009).  

Para Moran (1994), essas migrações significam uma transição do poder político do 

campo para a cidade e a homogeneização da população rural dentro dos moldes urbanos. Observa-se, 

entretanto, que nem sempre a adaptação procede a homogeneizar a população rural que vive na cidade, 

pois, ao provar dos dois estilos de viver, registra as diferenças, os “pós” e os “contra” e discerne que a vida 

rural traz vantagens sobre o cotidiano urbano, o que foi verificado  em 50% dos casos originários do interior 

do Amazonas. Os motivos do anseio de retornar ao lugar de origem remetem à alimentação mais farta e 

variada, segurança, liberdade e qualidade ambiental, como evidenciados no discurso contundente da dona-

de-casa de procedência de São Paulo de Olivença: “A escola eu gostei. É perto, não paga ônibus, vai a pé e 

volta a pé. Ganham todo ano: lápis de cor, borracha, caneta, caderno, tem merenda, só não estuda quem não 
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quiser. Para mim a saúde aqui é péssimo... Tem que sair de madrugada pra pegar ficha, tenho medo de sair 

quatro horas da manhã. Eu me criei livre para ir para praia, beira do rio, papagaio... Aqui, se meus filhos 

forem brincar de papagaio, é arriscado ficar sem pescoço. Eu gosto de lá, eu gosto de plantar, gosto de 

peixe, gosto de pescar... Quando estou no interior, macaxeira, abacaxi, banana, açaí, pupunha (aqui para 

comprar: três reais). A gente vai no centro: aquele ônibus sobe uma fumaça... Por isso eu tinha vontade de ir 

para o interior. Meus filhos dizem que eu não acostumo mais. Será que eu não acostumo? Não sei quando..., 

quando eles ficarem grandes..., mas quero voltar”. (R.L.A, 36 anos. João Paulo II, bairro Jorge Teixeira, 

Manaus, AM, 2009). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A análise dos dados obtidos permitiu, sob o ponto de vista dos movimentos humanos 

migratórios no sentido da área rural à urbana periférica, resultados na seguinte direção: i) O assentamento e 

a permanência do migrante rural na periferia de Manaus, Amazonas, deu-se através de um processo 

adaptativo, na tentativa de agregar melhores demandas da reprodução biológica e social no ambiente das 

áreas metropolitanas; ii) Os dados históricos de apropriação e organização da área João Paulo II revelam o 

descaso das políticas públicas no estabelecimento e manutenção das condições mínimas para os migrantes 

no que concerne ao acesso aos serviços públicos, ambientais, dentro dos princípios da ética e da dignidade 

humana; iii) O nível de insatisfação, diante dos âmbitos das privações ainda enfrentadas na área João Paulo 

II, é muito elevado, o que tem aumentado a expectativa dos comunitários a retornarem à terra de origem, 

principalmente quando esta se trata do interior do estado do Amazonas. 
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