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INTRODUÇÃO 

A formação de uma identidade amazônica é um dos grandes assuntos abordados pelo 

meio acadêmico nos dias de hoje. A própria conceituação do morador local da Amazônia é um tema que 

sempre gera calorosos debates com antropólogos, sociólogos, entre outros. Caboclos, ribeirinhos, 

pescadores, camponeses, caboclo-ribeirinhos, populações tradicionais são algumas das categorias que 

comumente são utilizadas nos trabalhos científicos. Mas, para pensar uma identidade amazônica, é 

necessário levar em consideração alguns fatores, como por exemplo, o fato de que não há somente uma 

identidade amazônica, o que existe é um conjunto de fatores externos e características que fazem com que 

determinada população seja categorizada como pescadores ou agricultores. O problema em definir uma 

identidade amazônica unificada, se é que isso é possível, acaba se mostrando um assunto difícil de resolver, 

ou mesmo que não tem solução, já que, dependendo do ponto de vista do pesquisador, uma determinada 

população pode ser uma coisa, porém, do ponto de vista dessa população, eles se autoidentificam como 

outra coisa. 
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OBJETIVOS 

Neste trabalho, mostraremos brevemente, como uma atividade produtiva pode servir 

como base para a formação de uma identidade amazônica. Neste sentido, verificaremos como a produção 

de farinha de mandioca no município de Uarini localizado no estado do Amazonas gerou uma categoria de 

análise com características singulares, podendo ser considerada como uma conceituação da população 

local, ou, pelo menos, parte dela, que é a categoria chamada neste trabalho de “Agricultores Urbanos”. 

 

METODOLOGIA 

Entendemos por metodologia o caminho e o instrumento próprios de abordagem da 

realidade. Neste sentido, a metodologia ocupa lugar central no interior das teorias sociais, pois faz parte 

intrínseca da visão social de mundo veiculada na teoria (Minayo, 1999). Da forma como a tratamos, a 

metodologia inclui as concepções teóricas de abordagem, o conjunto de técnicas que possibilitam a 

apreensão da realidade e também o potencial criativo do pesquisador. Bourdieu (1989) nos lembra de um 

ponto que se considera fundamental e complementar a esse: a pesquisa é uma atividade intelectual 

extremamente importante e cheia de percalços para que possamos misturar desordenadamente a rigidez – 

que é a antítese da inteligência e da criação – com o rigor. E ficarmos necessitados desses ou daquele 

expediente entre os muitos que hoje podem ser apresentados pelo corpo das tradições sociológicas e de um 

conjunto de outras disciplinas a elas corretas, tais como a Etnologia, Economia, Historia, Ecologia, 

Antropologia. Bourdieu nos convida a nos livramos dos cães de guarda metodológicos e argumentam, ao 

mesmo tempo, que a liberdade metodológica que defende - em função do trabalho intelectual inventivo – 

exige uma cuidadosa vigilância epistemológica sobre s condições em que são utilizadas diversas técnicas de 

coletas de dados, em face de problemática sociológica que procura investigar. 

A organização dessa pesquisa inclui elaboração de estratégias e táticas de ação para 

definição das atividades que serão executadas. Estratégias entendidas como medidas tomadas para que o 

pesquisador pudesse alcançar os objetivos traçados, tantos práticos como teórico; as táticas 

compreendidas como habilidades, meios e a identificação do momento oportuno para utilizá-las. 

 

PROCEDIMENTOS E TÉCNICAS 

Para atender aos objetivos da pesquisa, utilizaremos os seguintes procedimentos: 

1) Levantamento bibliográfico, buscando os elementos teóricos que explicitem o 

problema a ser investigado e seus constituintes factuais. 

2) Coleta de dados secundários referentes à condição socioeconômica dos 

agricultores urbanos;  
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3) Uso da entrevista semi-estruturada para coleta de dados primários referente à 

dimensão cultural e social da produção de farinha na vida dos agricultores urbanos de Uarini.    

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O município de Uarini está localizado na região do triângulo Jutaí/Solimões/Juruá, na 

microrregião centro amazonense a 570 km em linha reta de Manaus, estado do Amazonas. Seu território é 

de 10.246 km², limitando-se com os municípios de Alvarães, Juruá, Fonte Boa, Maraã e Tefé. 

De acordo com o Censo Demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – 

IBGE (2000), a população do município é de aproximadamente 10.254 habitantes, residindo 3.552 na área 

urbana (34,6%) e 6.702 na área rural (65,4%).  

 

Figura 01 – Vista frontal da cidade de Uarini. 
Fonte: Pesquisa de campo, 2009. 

Figura 02 – Vista frontal da cidade de Uarini. 
Fonte: Pesquisa de campo, 2009. 

  
 

Nota-se, pelos dados apresentados, que 2/3 terços da população de Uarini vivem no 

mundo rural, o que significa uma diferença de 30,8%. Esse dado indica que, quando consideramos os dados 

do censo nacional de outros municípios, Uarini apresenta uma singularidade em seu processo de 

urbanização, tendo em vista que, nas grandes cidades, há uma variação entre 75,0% a 80,0% da população 

que vive na zona urbana e 20,0% a 25,0% da que viveu no campo. Nesse caso, Uarini se diferencia pelo 

número maior de habitantes na zona rural. 

Ainda de acordo com as informações do IBGE, Uarini possui maior densidade 

demográfica na zona rural (65,36%), sendo que a zona urbana possui 34,64%. A divisão por gênero nos 

indica maior número de habitantes do sexo masculino (51,27%) e (48,73%) do sexo feminino na zona urbana. 

Este percentual não apresentou mudanças com relação à zona rural, sendo a população masculina superior 

numericamente (51,98%) a feminina (48,02%). 
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Mesmo diante de tanta diversidade em relação aos recursos produtivos, nesse trabalho 

tomaremos como objeto de análise, o plantio da mandioca para a produção da farinha e suas implicações na 

vida subjetiva daqueles que a produzem, ou seja, os agricultores urbanos. A mandioca é o principal produto 

agrícola cultivado no município de Uarini. O seu cultivo, juntamente com a produção do seu principal 

derivado, a Farinha do Uarini, dinamiza a economia da cidade e dos municípios adjacentes. 

Aqui, contudo, cabe um esclarecimento prévio que revela a singularidade do município 

de Uarini. Denominamos os agricultores analisados nesse artigo de “Agricultores Urbanos” devido ao fato de 

residirem na sede do município, e toda a área produtiva utilizadas por eles para a plantação de mandioca, 

encontra-se na zona urbana do município de Uarini, relativamente distante de suas residências, isto é, 

localiza-se ao longo da estrada Agrícola Uarini/Copacá, que possui, da sede do município de Uarini até a 

Comunidade da Capelinha, que fica no final da estrada, mais ou menos 14 km. 

A produção de farinha tem, em Uarini, um grande papel social e econômico na vida do 

município. Embora o município seja um grande produtor de farinha – e uma farinha com grande 

reconhecimento social dadas às suas qualidades – quase nada mudou no processo da produção realizado 

pelos agricultores, ou seja, não ocorreram mudanças tecnológicas na sua forma tradicional de produzi-la. A 

forma de produção da farinha continua praticamente inalterada. 

Grande parte dos moradores de Uarini, não só entre os que moram na sede do 

município, mas também, os que moram na zona rural, cultivam mandioca para produzir a farinha, fazendo 

com que se auto-identifiquem como agricultores, já que a principal atividade produtiva deles é realmente a 

produção da farinha. Como aqui analisamos os produtores de farinha que moram na sede urbana do 

município então podemos dizer que eles também se autoafirmam como agricultores, no caso, agricultores 

urbanos. 

A vida cultural em Uarini também gira quase exclusivamente ao redor da produção de 

farinha. Nesse contexto, não podemos esquecer que a Festa da Farinha, que ocorre no município, é o seu 

maior evento cultural, levando tradicionalmente milhares de pessoas à Praça Jeocunda Sevalho Lopes. 

Nesse sentido, a Festa da Farinha deve necessariamente ter calendário fixo nas atividades culturais do 

município, para que, assim, de alguma maneira, os órgãos públicos locais tenha obrigação em realizá-la, 

além disso, ela precisa ser (re) potencializada material e simbolicamente, influenciando a própria produção 

da farinha e dos seus derivados, aliás, muito pouco aproveitados também na agregação de valor. 

Neste sentido, verificamos que não só a economia local mas também a vida cultural dos 

habitantes de Uarini giram em torno da produção e comercialização da farinha, fazendo com que a grande 

maioria dos moradores do município, de alguma forma, tenha envolvimento em alguma momento com a 

produção de farinha no município, seja no momento da plantação da mandioca ou na produção da farinha ou 

mesmo na comercialização do produto. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A condição de existência dos agricultores urbanos do município de Uarini, mostrada 

neste trabalho, permite, além de uma descrição da constituição do modo de vida local e de suas atividades 

socioprodutivas – traçar o perfil social dos agricultores e das práticas agrícolas de Uarini, principalmente às 

voltadas para a produção da farinha de mandioca. 

Neste sentido, dois conceitos são fundamentais para tentar entender a dinâmica da vida 

e da produção de farinha em Uarini, um é o conceito de identidade, fundamental para tentar entender a 

autoidentificação dos agricultores urbanos como agricultores e não como outras categorias. O outro 

conceito fundamental é o conceito de trabalho que, mesmo não sendo discutido amplamente e 

conceitualmente nesse artigo, está implícito e permeia as discurssões aqui apresentadas. 

Assim, sob a perspectiva de Arendt (2004) sobre a discurssão entre labor e trabalho, 

tenderemos a crer que o que os agricultores urbanos de Uarini fazem é labor, na medida em que 

desempenham essa atividade profissional (agricultura) por toda a vida, objetivando a manutenção da 

espécie, como “um movimento que se realiza e persiste geração após geração”. 

Entretanto, a atividade desenvolvida pelos agricultores urbanos não gera objetos que 

assumam certa durabilidade no mundo, não dando tempo para se constituírem como parte do mundo, sendo 

assim os produtos que resultam de sua atividade são produtos do labor, ponderando o fato de se voltarem 

para o consumo e para o atendimento da necessidade vital do processo cíclico da vida humana. Todavia, os 

bens de consumo não são usados unicamente para a satisfação da necessidade vital, mas adquirem um 

valor e são postos no mercado para serem comercializados, o que lhes produz dinheiro, o que não é 

indicativo do labor e sim do trabalho. 

Em relação à identidade, temos que levar em consideração a polivalência, em relação às 

atividades produtivas dos agricultores urbanos de Uarini, sendo que essa polivalência pode fazer com que 

haja uma complicada análise em relação à formação de uma identidade dos moradores locais. Sendo que, de 

acordo do Hall (1997), uma identidade plenamente unificada completa, segura e coerente é uma fantasia. Ao 

invés disso, na medida em que os sistemas de significação e representação cultural se multiplicam, somos 

confrontados por uma multiplicidade desconcertante e cambiante de identidades possíveis, e poderíamos 

nos identificar ao menos temporariamente, com uma ou várias delas. 

Entretanto, como já afirmamos anteriormente, mesmo com toda a diversidade 

encontrada em Uarini em relação às atividades produtivas, existem alguns fatores que fazem com que a 

autoidentificação como agricultor seja mais forte do que qualquer outra categoria. 

Já a categoria agricultores urbanos que utilizamos nesse artigo não é uma categoria 

consolidada utilizada no meio cientifico, pelo contrário, é uma categoria relativamente nova na literatura que 

carece de uma discurssão e definição mais profunda e que leve em consideração todas as características 
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possíveis das populações assim identificadas, já que, mesmo que tenha a palavra “urbana” no nome, o 

contato com o mundo rural é bastante forte. 

A identificação dos agricultores com o mundo rural é indiscutível e resulta da forma 

como estes agricultores urbanos constroem suas vidas, desenvolvem seus trabalhos, percebem suas 

necessidades e respondem às diferentes situações da vida. O trabalho, elemento constitutivo dos modos de 

vida, é um dos principais responsáveis por tal identificação. 
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