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INTRODUÇÃO 

O objeto de estudo é a casa de moradia ribeirinha na Amazônia, em especial a da 

Reserva de Desenvolvimento Sustentável Amanã, estado do Amazonas. A decisão de concentrar-se no 

espaço da casa de moradia se deu por ser o local em que o grupo doméstico expressa não só para aqueles 

pertencentes à casa, mas também aos outros moradores da localidade, com maior visibilidade, os esforços 

despendidos no seu trabalho; ou seja, através da aquisição de novos bens de consumo é que aquele grupo 

mostra os rendimentos adquiridos a partir de suas atividades econômicas. 

Acredito o cenário doméstico de determinado grupo social é fruto da aquisição mais ou 

menos de certos bens materiais e da relação que estes possuem com seu usuário – as coisas que 

possuímos é que transforma o espaço em casa. Logo, conhecer a casa nos revela os símbolos próprios da 

cultura que a utiliza, e por ser pertencente à grupos familiares que apresentam características de um 

campesinato amazônico e que estão inseridos numa Unidade de Conservação, torna-se relevante se fazer 

estudo. 

 

 

OBJETIVOS 

Elaborar uma etnografia da casa ribeirinha revelando os múltiplos sentidos 

socioculturais que a reveste. 
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METODOLOGIA 

O estudo de campo ocorreu em sete localidades do Lago Amanã: Santa Luzia do 

Juazinho, Taracoá, Boa Esperança, Santa Luzia do Baré, Bom Jesus do Baré, Boa Vista do Calafate e Ubim. 

O critério de escolha das unidades residenciais estudadas foi terem sido construídas no ano de 2009. 

A estada nas moradas foi essencial para se perceber como os moradores a usam no seu 

cotidiano. Recorreu-se ao uso de gravações em formato MP3 e de anotações diárias em caderno de campo. 

 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Esta casa, de um modo geral, apresenta uma arquitetura típica da região amazônica, de 

madeiras locais e dispersas de frente para o rio. Possui o assoalho suspenso a uma altura de mais ou menos 

1 metro de chão, tipo palafita. A volumetria não é muito expressiva, pois sempre é retangular. Não muito 

alta, nem imponente. Possuem janelas pequenas, na forma de quase quadrados perfeitos, e dispostas 

simetricamente. Telhados não muito inclinados, sendo a cobertura feita de alumínio ou telhas de amianto. 

Beirais quase não existem, já que são em geral bem discretos - só o suficiente para a água não escorrer pela 

parede. As cores das paredes podem ser brancas e os detalhes dos alisares das portas e janelas são de 

cores vivas, normalmente azuis ou verdes, e os assoalhos pintados na cor avermelhada ou verde. Percebi 

que o modelo não tem tanta influencia, o que importa é ter uma casa completa, com sala, cozinha e banheiro 

– tudo bem dividido – e que tenha conforto: 
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Se o cara não tiver uma casa boa, o cara não tem nada na vida [...] sem 

carapanã dentro [...] isto é o conforto daqui do interior (relato carpinteiro 

de Coari, 2009) 

 

Internamente as novas casas são divididas em vários cômodos: sala, cozinha e pelo 

menos um quarto. O tamanho, o número de cômodos e os enfeites (que considero não só a pintura, os 

recortes na madeira, mais também os objetos decorativos) podem variar de acordo com o poder aquisitivo, 

mas no geral, não percebi grandes variações. 

A sala é o primeiro espaço que encontramos. Com medidas maiores do que as antigas, 

ela briga logo na entrada, de frente para a porta principal, uma estante para o televisor e outros pertences da 

família; como por exemplo, porta-retratos, livros da escola, alguns brinquedos e enfeites. O televisor é 

posicionada para que não só a família a assista, mas também, para os vizinhos. A sala é o ponto de 

encontro, onde recebe e informa para aquele que chega os novos bens que a família adquiriu. Outro detalhe 

muito usado para decorar as paredes da sala é o uso de grandes cortinas coloridas. Quase não se vê sofás, 

nem poltronas, pois nos acomodamos no chão ou quando se chega uma visita, os moradores buscam logo 

uma cadeira de plástico ou um banco de madeira. 

Em quase todas as casas visitadas havia pelo menos duas sacas de farinha de 

mandioca, armazenada, pronta para ser entregue ao comerciante local. Um detalhe importante da área do 

Lago Amanã é que todas as famílias visitadas vivem principalmente da comercialização da farinha de 

mandioca. O peixe não é comercializado, só para o próprio consumo e a carne de caça é freqüentemente 

vista na panela – que pode ser veado, paca, queixada ou até o macaco bico. Por isso, é comum ver uma 

espingarda na casa, assim como, paneiros de diversos tamanhos espalhados no quintal e algumas talas 

prontas para serem transformadas em algum objeto que será utilizado para a farinhada. 

Nos quartos, além de camas ou redes, há algumas prateleiras feitas com sobras de 

madeiras da obra para guardar roupas, cosméticos e alguns pertences pessoais, não decorativos. Os 

enfeites estão na sala, para serem vistos e apreciados. Já nos quartos percebo o uso de objetos que tenham 

alguma utilidade, que pode ser uma máquina de costura ou uma cômoda para guardar roupa. 

A cozinha é parte da casa que mais me encanta. Repleta de objetos utilitários 

normalmente pendurados na parede como se fossem para serem mais vistos do que usados. Travessas em 

formato de coração, panelas de todos os tamanhos, sempre muito bem ariadas, e nos ripões que fixam as 

tábuas da parede são apoiados lata de óleo, pilhas grandes, sal, e tudo que a qualquer hora o dono da casa 

possa precisar. O fogão à gás é um patrimônio visto normalmente nas casas, assim como a mesa e as 

cadeiras. Eventualmente, vejo uma estante para acomodar a louça e um freezer – um dos patrimônios mais 

desejado atualmente pelas mulheres. 
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Banheiros para eles têm. É um espaço fechado, que tem um tambor de água, e é usado 

somente para o banho e para lavar as coisas da casa. As outras necessidades são numa casinha de madeira 

com fossa seca ou no mato mesmo, num espaço reservado. Cada família tem o seu, e todos sabem quando 

alguém está lá. 

Como as paredes da casa não vão até o teto, ou seja, não há forro, é possível armar 

algumas redes quando se tem uma visita. Eles chamam isto de agasalhar, que quer dizer, receber. 

Os moradores, quando indagados sobre o por quê de uma casa maior, respondia que era 

para acomodar melhor a família e aos parentes que vinham em diversos momentos do ano por causa de 

ajuda no trabalho ou em dias festivos: 

 

Melhorou mais para mim porque pelo menos [...] a casa é mais grande 

quando vem filho da gente com família [...] aí eu tenho onde agasalhar. 

Porque casa pequena é ruim porque não tem nem onde agasalhar as 

crianças de noite (moradora comunidade Boa Esperança, 2009) 

 

A gente recebe sempre gente em casa porque gosta, sente necessidade. 

Eu gosto de estar conversando com as pessoas [...] porque além de eu 

gostar, a nossa casa, é tipo assim, como coração de mãe, sempre pega 

mais um (morador da comunidade Juazinho, 2009) 

 

Uma casa maior possibilita abrigar mais pessoas que não fazem parte do seu grupo 

doméstico em tempos de festejos, datas especiais ou em momentos de ajuda; que significa: reforça os laços 

sociais necessários à reprodução do grupo doméstico. 

 

É por isso que eu digo, toda vida, desde o meu primeiro marido [...] tem 

três coisas que eu nunca gostei. Foi de canoa pequena, mosquiteiro 

pequeno e casa pequena (moradora da comunidade Boa Esperança, 2009) 

 

Quando eles falam em agasalhar um parente, alguém que precise de uma dormida, ele 

coloca em prática a idéia da reciprocidade – receber, compartilhar e mostrar. 

Uma casa não pode aumentar o número de amigos convidados a seus 

próprios rituais de consumo sem aumentar sua capacidade de lidar com 

maiores quantidades. É necessário mais espaço, e mais independência 

dos trabalhosos e demorados processos domésticos (DOUGLAS; 

ISHERWOOD, 2006:168) 
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Apesar das transformações da nova casa, o principal sentido que persiste no espaço é o 

de agasalhar. Por isso, escolhi o título do presente artigo – Casa para agasalhar – por se tratar da idéia 

central do significado da casa para os ribeirinhos de Amanã. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Para os moradores do Lago Amanã as casas de atualmente aumentaram de tamanho, e 

ganharam novos elementos modernos, como antena parabólica, gerador de luz, caixa d´água e outros: 

 

Naquele tempo, uns trinta anos para cá, não existia motoserra. A serra era 

manual. Eu não sabia serrar, então apelava para tirar paxiúba, tirar palha 

[...]. Nessa época tinha muita pobreza, tinha muita carência. O camarada 

tinha sofrido e não tinha mais nada para botar numa casa. Aí, qualquer 

casinha cabia, né. Só tinha um filho e uma rede, e acabou-se, e alguma 

valia. E hoje? As coisas multiplicaram, né, a senhora sabe. Hoje a gente 

tem mais objetos, tem geladeira, tem fogão, tem estante, tem televisão, 

tem ventilador, tem tudo. Então é o motivo da gente fazer uma casa 

grande e construir do jeito que é agora (morador comunidade Calafate, 

2009) 

 

De acordo com Moura (2007:289): 

 

Na medida em que os moradores melhoram a sua renda, eles investem 

grande parte dos seus ganhos monetários no melhoramento da sua 

moradia. A moradia é símbolo da condição social do morador na sua 

localidade. A mudança do telhado de palha para o telhado de alumínio, o 

aumento do tamanho dos cômodos com divisórias, quartos com camas e 

cortinas, janelas teladas e internamente os equipamentos eletrônicos, é 

símbolo da conquista de um prestígio social pela realização do seu 

trabalho. 

 

De fato foram melhorias, mas as vejo mais em relação a um conforto imediato 

direcionadas para melhoria da infra-estrutura; como por exemplo, o fechamento das laterais da casa em 

tábuas de madeira que proporciona um abrigo mais seguro contra não só a animais, mas também as 

variações climáticas da área – sol e chuvas intensas. E este imediatismo, também se refere a um conforto 
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individualizado, que permite a especialização de cada cômodo. Ou seja, agora há na casa vários quartos, 

cada qual servindo para um filho, cada qual tendo sua cama e sua estante; cada qual tendo seus próprios 

objetos não compartilháveis. O que quero dizer, é que poder ter novos bens, em novas quantidades e 

qualidades, possibilitou a estes ribeirinhos especializarem cada espaço que ocupa. Se antes havia dois 

espaços ou até mesmo um só, servindo para várias funções e comunicando-se entre si, agora há cômodos 

dispostos para um corredor ou para uma área mais “impessoal”, como sala e cozinha que servem não só 

para os seus usuários, mas constitui uma área que o visitante pode percorrer – diferente do que acontece 

nos quartos. Logo, a principal alteração que percebi foi uma fragmentação dos espaços relacionados a 

determinadas atividades, como por exemplo, espaço para dormir, quartos; espaço para receber, sala; e para 

cozinhar, cozinha. 

Este novo padrão de morar, com mais espaço e mais objetos, à principio como Douglas 

& Isherwood (2006) sugere, pode se disfarçar como um consumo desinteressado, amigável, hospitaleiro; 

mas que na prática traça linhas divisórias entre os que estão no controle e aqueles que eles excluem - onde 

há hospitalidade, onde se aplica a reciprocidade, há também a exclusão. E os bens, neste universo, 

funcionam como sistema de marcação, que facilita ou não o envolvimento com outros consumidores. Eles 

são os meios que se revestem como véu para disfarçar as relações sociais que cobre. Penso nos bens de 

consumo como um sistema simbólico que abre a possibilidade de se fazer uma “leitura” da própria 

sociedade. Mas, também enxergo como um sistema dialético, onde é necessário se ter em mente também a 

melhoria da casa para comportar novos bens. 

Finalizo aqui, reafirmando o que escrevi inicialmente sobre Miller (2007) e o que Hall 

(2005) argumenta: a importância de se olhar atentamente para a arquitetura e pensar em quem é que vai 

ocupar aquele espaço e que efeitos podem acontecer no dia-a-dia, seja nas atividades domésticas e 

econômicas além das relações sociais necessárias. Isso me serviu como um alerta não só por fazer parte de 

uma instituição que tem como missão a valorização e o reconhecimento do saber local, mas ao fato de 

sinalizar novas possibilidades de diálogo para um novo conceito de morar. 
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