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INTRODUÇÃO 

 Os intensos processos socioambientais verificados ao longo da história tem contribuído 

de forma complexa não só com a produção ou construção do espaço geográfico, como também tem imposto 

à geografia o desafio de se acompanhar essas dinâmicas mediante a releitura de seus temas e conceitos 

tradicionais. Os geógrafos têm se empenhado em fazer tais releituras debruçando-se sobre o paradigma 

sociedade-natureza, herdado desde a geografia clássica. Esta releitura da relação homem-natureza ou 

homem-terra tem sido realizada à luz da análise e compreensão de novos objetos que, em virtude da 

dicotomia geografia geral x geografia regional, entre outros fatores, não eram focos de pesquisa na geografia 

em sua versão clássica, ciência preocupada com meras descrições espaciais. 

Neste leque de abordagens que se reabre, as imagens e as representações geográficas 

têm se destacado possibilitando novos recortes de interpretação das dinâmicas espaciais desde 

aproximadamente 1950. Segundo Debarbieux (1998), as discussões sobre representações geográficas 

perpassam as mais diferentes linhas e conceitos da geografia e são decorrentes também das fronteiras da 

relação desta ciência com matrizes teóricas de áreas afins. Dessa diversidade de conceitos e perspectivas 

teóricas, diversas problemáticas sobre as representações e as imagens se impõem e, como sucessão disso, 

a geografia tem desafios teóricos e conceituais a superar. Essas problemáticas vão desde temas como 

percepção e comportamento (geografia comportamental e da percepção), passando pela discussão sobre 

regiões culturais e espaços vividos (geografia cultural), diferenciação social das vivências (geografia social), 

dinâmicas antropológicas dos imaginários sociais e, da instrumentação sociopolítica e ideológica (geografia 

política). 

O principal objetivo desta pesquisa foi de analisar como a Amazônia é representada nas 

toadas do boi-bumbá Garantido. Especificamente, identificou-se quais os aspectos (naturais, culturais e 

sociais) figuram para a representação da Amazônia, bem como quais espacialidades as toadas evocam. 

Visou-se, com base nas dimensões espaciais identificadas nas toadas, compreender quais os significados 

ou imagens difundidas historicamente sobre a Amazônica. 
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METODOLOGIA 

 Esta pesquisa se pautou na descrição densa dos aspectos contribuintes para a 

construção da imagem sobre a Amazônia. Trata-se de uma interpretação da relação homem-natureza 

tomando-se como base de análise e compreensão as toadas do boi-bumbá (Garantido) de Parintins-Am. Para 

tanto, buscou-se como noção conceitual mais aproximada para esta discussão o de espacialidades que 

dizem respeito à forma como o espaço, em suas múltiplas categorias (paisagem, território e região, por 

exemplo) é produzido, construído ou apropriado, ou seja, decorrendo tanto da paisagem (com sua forma e 

múltiplos conteúdos) ou do território como controle ou domínio político-econômico e apropriação simbólico-

cultural (HAESBAERT, 2007). Procedeu-se à seleção e sistematização bibliográfica acerca da discussão 

sobre representações geográficas, na qual se inserem as abordagens espaciais na música, uma das formas 

de representação do mundo. A análise das toadas do boi-bumbá foi coadunada com as reflexões teóricas 

estabelecidas a partir da transcrição das toadas que permitem uma imagem da paisagem ou território 

amazônico a partir de seus aspectos culturais, sociais e ambientais que figuram como os elementos que nos 

permitem compreender a imagem da Amazônia de forma transversal (entre o universal e o particular). 

Todavia, coube uma análise dessas toadas com acuidade, haja vista serem letras 

compostas por metáforas, devaneios e ambigüidades à semelhança das palavras com múltiplos significados 

que entrecortam a linguagem literária como salienta Mello (1990). Neste sentido, as letras das toadas foram 

interpretadas no sentido de se evidenciar a (i)materialidade da paisagem ou do território amazônico a partir 

das imagens geradas a partir dos contextos históricos pelos quais a região tem passado.  

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Para procedermos às discussões como tem se configurado a paisagem ou o território na 

Amazônia a partir das toadas do boi-bumbá Garantido, é importante destacar o que se entende por imagens 

e representações. Segundo Debarbieux (1998), a representação é o processo de produção de formas 

concretas e ideais com existência própria, mas que estão relacionadas a objetos e fenômenos da realidade. 

Embora as imagens adquiram um sentido de produtos quase exclusivamente visuais em qualquer trabalho 

da cultura ocidental, elas podem ser também imagens sonoras, degustativas ou da memória (GOMES, 

2008). Já a imagem é uma categoria ou domínio das representações (DEBARBIEUX, 1998; GOMES, 2008) e 

se refere a fenômenos como espaço, paisagem e lugar com existência própria de produção e constituição 

(DEBARBIEUX, 1998). Porém, retomando Gomes (2008), dois níveis têm perpassado essa discussão. De um 

lado, compreende a realidade e, por outro lado, incide na figuração da realidade em imagens. Graças à 

influência do positivismo na ciência, tem sido muito presente o entendimento de que as representações e o 
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mundo real se equidizem, ou seja, que as representações são o mundo real ou pelo menos as imagens 

retratam o real com fidedignidade.  

Nesse sentido, visa-se atingir a verdade aproximando-se do real pelas representações 

contidas em mapas, fotos, gravuras, etc. e busca-se retratar o mundo pautando-se numa verdade absoluta. 

Críticas têm sido direcionadas a essas abordagens argumentando-se que as representações não são cópias 

do mundo a não serem uma criação dele. Isto significa dizer que as imaginações produzem o mundo real 

(GOMES, 2008). Essas duas acepções (a realidade e a sua figuração em imagens) aqui brevemente 

retomadas são desenvolvidas em vários trabalhos. Gomes (2008) ao retomá-las, refuta a dualidade ensejada 

por elas, pois, para este autor, trata-se de uma dualidade perigosa no sentido de se tratar das 

representações somente como reflexos da realidade quanto seria polêmico compreender que o mundo real 

só é construído sem referência ao mundo concreto. 

De fato, para Gomes (2008) as representações criam seus próprios quadros de 

significação a partir de elementos ou aspectos inerentes a cada momento no contexto dos lugares e 

daqueles que o vivem. Em outros termos, as representações adquirem significações ao longo de um 

contexto espacial e temporal e essa significação é guiada por princípios próprios, transitórios, ambíguos e 

polimorfos. O universo de significação é carregado de ambigüidades, dinamicidade e características 

particulares. Assim, necessário se faz buscar o valor das imagens a partir dos significados contidos nelas e 

não utilizando-se delas para se aproximar da realidade espelhada pelas representações (GOMES, 2008). Ao 

retomar Barthes (1980), o autor sustenta ainda que as imagens e os discursos compreendem o campo da 

denotação (descrição direta) e o da conotação (significados oriundos da cultura). Paulo Gomes retoma 

também a idéia de descrição densa (interpretação) proposta por Clifford Geertz para destacar que a 

interpretação se aproxima do nível conotativo de Barthes e da iconologia (compreensão do significado 

simbólico, atitudes e princípios culturais de uma época) nível este defendido por Panofsky (1979), ambos 

autores retomados por Gomes (2008). 

Essas reflexões nos levam a destacar que as representações do conceito de paisagem 

ou território não devem se restringir, para esta discussão, a uma mera descrição dos elementos e aspectos 

contidos nesta dimensão ou no que as toadas podem apontar o que diretamente incide no aspecto aparente 

da paisagem ou a uma demarcação do território amazônico, mas sim a uma descrição densa, isto é, 

interpretação dos significados que a paisagem ou o território amazônico contém ao ser representado nas 

toadas. Mas antes, cabe por em "parênteses" outro desafio que tem perpassado o campo da análise das 

representações em Geografia e diz respeito exatamente ao caráter dessa ciência: a perspectiva de 

universalidade e a perspectiva da particularidade, as quais, respectivamente, configuraram a geografia 

clássica como ciência geral (Geografia Geral), de um lado, e, por outro, como ciência do particular (Geografia 

Regional), uma dualidade, portanto. A primeira se preocupava, entre outros aspectos, em analisar o espaço 

submetendo-o a leis universais e explicações causais, ao passo que a segunda estava atenta somente às 
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dinâmicas dos lugares em sim, entre outros temas. Esta dualidade traduziu-se na compreensão das 

espacialidades sem o estabelecimento das interconexões entre os elementos e fenômenos. Em outros 

termos, se o geral nada mais é do que os elementos e fenômenos presentes no todo (terra), o particular 

(lugar) diz respeito às especificidades com que esses elementos se inscrevem nas partes. 

Esta discussão é de valia para a interpretação de como a Amazônia é representada, 

permitindo-nos destacar de antemão que as imagens contidas nas toadas do boi-bumbá Garantido refletem a 

relação desta porção do Brasil com o mundo em contextos históricos e espaciais diferenciados. Em outras 

palavras, a paisagem amazônica possui significados que dizem respeito às diferentes maneiras com que 

essa porção foi sendo produzida ou apropriada de forma dinâmica ao longo daqueles contextos. Nesse 

sentido, o nomotético (geral) e o idiográfico (particular) estão presentes na representação da paisagem ou 

do território amazônico com múltiplos significados e, não espelham necessário e só exclusivamente uma 

aproximação ou uma cópia da realidade local articulada ao global nem tampouco se constituem somente 

numa produção do mundo real. Assim, os rios, as florestas e o homem, elementos presentes no todo 

(mundo), estão inter-relacionados configurando uma paisagem regional a partir das especificidades locais. 

As toadas produzidas pelo boi-bumbá no contexto contemporâneo não se restringem somente aos 

significados do espaço amazônico erigido enquanto híbrido dos elementos e fenômenos do todo com as 

particularidades de seus respectivos lugares, mas esses significados são provenientes de contextos 

históricos, espaciais e culturais pretéritos que perpassaram e continuam a atravessar as espacialidades 

nesta região. Cabe então interpretarmos que Amazônia é essa, escrita, cantada e disseminada nas toadas do 

boi-bumbá Garantido. 

 Ao se analisar as toadas do boi-bumbá Garantido percebe-se a relação homem-natureza 

a partir de quatro elementos da construção desta, todos baseados no viés preservacionista, a Amazônia do 

período pré-colonização, os mitos, e a relação com a floresta dos povos que ali viviam, o que se torna 

perceptível na toada “Continente Perdido” que tem a seguinte letra: “A história começa em um continente 

perdido. O povo ameríndio era filho do rio e da terra. O grande rio mar, re-descia a cordilheira. Civilizações já 

viviam no meio da selva. As caravelas cruzaram o grande oceano. Colombo então neste solo sagrado pisou. 

Cabral aportou e achou que era dono da terra. Em nome de Deus e do rei tomou posse do chão. Cortez 

impiedoso dizimou Astecas. Pizarro destruiu, os filhos do sol. Francisco Orelana desce o grande rio. Frei de 

Carvajal descreve o que viu. Aventureiros de outras terras o meu povo te chamou Paraná-Kari, Paraná-Kari”. 

O título já evidencia uma imagem do novo continente (América) que era reproduzida eurocentricamente a fim 

de justificar as ações geopolíticas de espanhóis e portugueses para com os povos que já viviam no 

continente americano. As civilizações ou os povos ali existentes perderam seu território, isto é, foram des-

re-territorializados, em virtude da visão do europeu em relação aos índios como “seres sem alma”, daí tendo 

decorrido o processo de controle ou dominação do território amazônico, mediante, entre outros aspectos, a 

escravização e dizimação do índio (OLIVEIRA, 1988). 
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A toada “A conquista” descreve o cenário ou como era o território amazônico no período 

colonial com a busca de riqueza por parte dos colonizadores, a resistência dos índios criando mártires da 

causa e a chegada do trabalho escravo dos povos africanos, logo, a imposição de estruturas coloniais de 

poder pelo europeu em todo o mundo. Assim, os confrontos na Amazônia entre portugueses e índios eram 

resultados também do choque de representações que um tinha do outro, cujo embate em termos culturais 

implicou num processo forçado de negociação de identidades face à visão do europeu frente ao outro (índio) 

e vice-versa. Neste sentido, a letra descreve a seguinte cena: “Um dia chegou nessa terra um conquistador. 

Manchando de sangue o solo que ele pisou. Não respeitou a cultura do lugar. Nem a história desse povo 

milenar. Queria ouro, riqueza e tesouro. Depois a terra e também escravidão. Tibiriçá, Araribóia, Ajuricaba 

disseram não. Um dia o índio lutou contra o branco invasor. E a guerra de bravos guerreiros então começou. 

Arcos e flechas contra a força do canhão. Guerra dos índios dizimou minha nação. Trouxeram cruz mais 

usavam arcabuz. E o ameríndio resistia à invasão. Chamaram a morte e o massacre do meu povo. 

Civilização. Chegou o branco, pra conquistar. Chegou o negro, pra trabalhar. Unindo raças e crenças de 

povos. Vindos de além mar”. A letra revela que de fato os índios da Amazônia portuguesa travaram diversas 

batalhas, já que na sua visão a chegada do europeu significava não só a dominação ou apropriação de sua 

paisagem ou território como também simbolizava a degradação do seu modo de vida e da floresta, atitudes 

ou traços estes presentes no caboclo como, por exemplo, o respeito à natureza, entendida não de forma 

desassociada do ser humano a ser conquistada e apropriada, mas sim hibridamente. Assim, como os índios 

viam a natureza como mãe, tal respeito esta intrínseco no caboclo amazônico, ao passo que para o europeu 

a natureza significava, entre outros aspectos, a possibilidade de obtenção de riqueza e expansão territorial 

de poder.  

Há que se reconhecer ainda a dimensão mitológica da região. Os seres místicos são 

apresentados nas toadas como representantes não apenas da luta contra o bem e o mal, na visão indígena, 

mas ganham também outro caráter, os de protetores da floresta. A toada “Bicho folharal” é exemplo desse 

novo caráter, a letra diz: “Se a floresta chorar. E arpejar um clamor. Um herói surgirá é o seu protetor. 

Gigantesco homem camaleão. Camuflado com a vegetação. Bicho folharal. Seus braços são galhos de 

castanheira. Pernas de sumaumeira. E fragrância de pau rosa. Seus cabelos são folhagem. Seus olhos de 

esmeralda. Derramam lagrimas de seiva selvagem. Criatura enviada pela mãe da mata veio pra salvar a 

natureza. Na cobiça de bio-piratas e mercenários madeireiros. É o protetor do nosso ouro verde. Bicho 

folharal”. Na mitologia dos povos indígenas, os seres místicos apresentavam-se como atores do bem e do 

mal, deuses ou criaturas criadas por estes para protegerem a aldeia ou para causar destruição. Nas toadas, 

tal luta ganha atores e elementos baseados agora na análise preservacionista. O processo iniciado pela 

colonização é transmitido na representação de homem-natureza pelo Boi Bumbá. A destruição em larga 

escala iniciada pelo colonizador, tanto do modo de vida indígena quanto da floresta, caracteriza este, no 
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ponto de vista indígena, como “agente do mal”, os seres místicos nas toadas se apresentam como 

protetores da floresta a defendê-la dos atuais agentes (biopiratas e madeireiras) da degradação. 

Como já dito anteriormente, a relação homem-natureza na qual se configura o modo de 

vida indígena é passada aos seus descendentes, os caboclos. Seu profundo entendimento da floresta e a 

relação íntima que tem com esta é retratado nas toadas como uma alternativa para a produção e 

preservação ambiental, isto a partir da visão do caboclo como é possível perceber na toada “Caboclo 

ribeirinho” que tem a seguinte letra: “No leito do rio, viajo remando, à luz da poranga no meu Amazonas. Eu 

sou perreché, caboclo de fé. Pescando o sustento na igarité. No murmúrio da noite é preciso se benzer 

nesse beiradão tem visagem e bicho encantado no perau do rio. Meu paneiro milagreiro nunca foi panema. 

Traz peixe, pupunha, castanha, marí-marí, tucumã, marrecas e garças sobrevoam as paisagens é tempo de 

piracuí e tamuatá no tucupi. Deixe o milagre da vida eclodir dos ovos nas praias dos rios pés-de-pincha, pés-

de-pincha. Quando as águas beijam a ponte é tempo de passar o gado, passar o gado. Meu paneiro 

milagreiro nunca foi panema meu paneiro nunca foi panema. Sou caboclo ribeirinho meu sustento é 

garantido respeitando a natureza eu enfrento a correnteza”. De fato, o que se percebe no discurso do boi- 

bumbá é que, para o caboclo, a preservação da floresta é uma atitude intrínseca aos povos residentes da 

Amazônia, não devendo ser eles o alvo das políticas de educação ambiental, mas estes os educadores de tal 

atitude. 

Além dos agentes, nas toadas a Amazônia é representada enquanto paisagem a ser 

preservada em virtude dos problemas ambientais, tornando-se o grito pela preservação, revelando os 

conflitos internos e a percepção da problemática a partir dos agentes locais atingidos. Isso pode ser 

percebido na toada “Lamento de raça” que tem a seguinte letra: “O índio chorou, o branco chorou. Todo 

mundo está chorando. A Amazônia está queimando. Ai, ai, que dor. Ai, ai, que horror. O meu pé de 

sapopema. Minha infância virou lenha. Ai, ai, que dor. Ai, ai, que horror. Lá se vai a saracura correndo dessa 

quentura. E não vai mais voltar. Lá se vai onça pintada fugindo dessa queimada. E não vai mais voltar. Lá se 

vai a macacada junto com a passarada. Para nunca mais, voltar. Para nunca mais, nunca mais voltar. Virou 

deserto o meu torrão. Meu rio secou, pra onde vou? Eu vou convidar a minha tribo. Pra brincar no Garantido. 

Para o mundo declarar. Nada de queimada ou derrubada. A vida agora é respeitada todo mundo vai cantar. 

Vamos brincar de boi, tá Garantido. Matar a mata, não é permitido”. Assim, as análises da preservação, 

vista das toadas do boi-bumbá, revelam o processo histórico de construção do espaço geográfico 

amazônico. A toada acima evidencia também a perca dos elos afetivos com os lugares sob o ponto das 

populações locais que têm a Amazônia não só como a sua base de reprodução da vida como também 

simbólica e afetiva, daí o processo de queimada, na visão desses povos, conforme se verifica na letra, 

refletir a perda de lugares vividos, a quebra do completo equilíbrio entre ser e meio.   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As toadas não retratam o real tal qual foi ou vem sendo produzido ou construído quando 

se focaliza a paisagem ou o território amazônico, mas sim representam a construção de uma realidade 

enquanto um conjunto de significações para uma coletividade aqui entendida como composta por todos os 

sujeitos que vivem direta ou indiretamente a região. As imagens ensejam a coexistência ou imbricação de 

várias visões/ experiências/ percepções sobre a região em diferentes dimensões do tempo. São múltiplas 

visões presentes nas representações da região. Os europeus tiveram uma visão acerca da região quando do 

seu contato com o “novo mundo”, ao passo que os povos que aqui habitaram à época da colonização viam o 

velho mundo com estranheza, daí decorrendo-se conflitos em termos territoriais ou a resistência de poucos 

traços culturais locais impressos na paisagem ou demarcados no território amazônico. 

As representações da Amazônia se constituem e coexistem em realidades construídas 

pelos diferentes grupos sociais que com ela tiveram ou tem algum tipo de contato. Verifica-se assim, 

múltiplas Amazônias decorrentes das múltiplas representações que se tem: uma Amazônia mítica, permeada 

pelos valores e crenças dos povos indígenas que aqui viveram ou continuam a viver permanecendo 

cosmovisões indígenas, coexiste com a Amazônia vista enquanto espaço das inúmeras espécies da fauna e 

da flora a ser preservado em virtude de seus problemas ambientais, o que tem por detrás uma dimensão 

ideológica e política como sustentáculo de interesses econômicos de uma elite local ou supra-local, seja 

política ou econômica. Neste sentido, de um lado, reforça-se na mídia ou no discurso acadêmico uma 

representação acerca da região que, no sentido proposto por Debarbieux (1998), constrói uma realidade 

enquanto instrumental sócio-político e ideológico para controle do espaço amazônico por uma dada elite. Daí 

a imagem difundida sobre a Amazônia mais se referir à região do que ser da região (GONÇALVES, 2001). 

No caso das toadas, tornou-se possível o resgate das territorialidades que erigem uma 

Amazônia mítica e híbrida do ponto de vista do território entendido por Haesbaert (2007) enquanto domínio 

político-econômico e apropriação simbólico-cultural. As imagens projetadas sobre a região estão 

encharcadas de visões oriundas dos diferentes estágios históricos pelos quais tem passado região na sua 

relação com o mundo. Todavia, a imagem que prevalece advém da visão eurocêntrica ou da tentativa de 

aportuguesamento e ocidentalização do mundo da qual não escapou nem a África (DABIRÉ, 1997) e nem a 

Austrália (PONS, 1997), o que resultou na imposição de valores às populações locais seja na forma de 

redenominação ou imposição de topônimos, nomes de lugares portugueses aos lugares na Amazônia, como 

aconteceu no século XVIII mediante à política pombalina (CORRÊA, 2008; OLIVEIRA, 1988)  

Já nas toadas do boi-bumbá Garantido predominam as visões de mundo e crenças de 

índios e caboclos, sujeito emergido no processo de miscigenação decorrente também da política pombalina 

no século XVII (OLIVEIRA, 1988), cujas imagens nem sempre tem sido incorporadas pelos grupos 

dominantes para o processo de construção da representação da Amazônia, o que é parte também do 

processo de construção do nacional brasileiro em que as imagens difundidas a partir do Estado Novo 

carregam valores e interesses da classe dominante (DAOU, 2001). 
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