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Resumo 
 

O trabalho aborda uma questão simples que seria a percepção do desafio de criar um museu em 
uma comunidade tradicional na região Amazônia especificamente na Comunidade de  Nazaré 
localizado na margem esquerda de quem navega o rio Madeira de Porto Velho (RO) em direção 
a Humaitá (AM), estando a cerca de 200 quilômetros da capital de Rondônia, Porto Velho. 
Demonstrando quais seriam os desafios e os processos e atividades que PROEP realizou na 
comunidade para contribuir nessa construção, através de relatos e metodologia fenomenológica, 
e aspectos teóricos da sociomuseologia e da arqueologia sensorial.  

 

Palavras-Chave: Museus comunitários, Comunidade de Nazaré, Sociomuseologia, 
Arqueologia Sensorial, Cultura Tradicional Ribeirinha.   

 

 

  

  



 

 

 

 

 

 
 

 

Abstract 

 

The paper addresses a simple question that would be the perception of the challenge of creating 
a museum in a traditional community in the Amazon region specifically in the Community of 
Nazareth located on the left bank of those who navigate the Madeira River of Porto Velho (RO) 
towards Humaitá (AM). ), being about 200 kilometers from the capital of Rondônia, Porto 
Velho. Demonstrating what would be the challenges and processes and activities that PROEP 
carried out in the community to contribute to this construction, through reports and 
phenomenological methodology, and theoretical aspects of sociomuseology and sensory 
archeology. 

 

Keywords: Community Museums, Community of Nazareth, Sociomuseology, Sensory 
Archeology, Traditional Riverside Culture. 
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 
 

A comunidade de Nazaré está localizada na margem esquerda de quem navega o rio 

Madeira de Porto Velho (RO) para Humaitá (AM), estando a cerca de 200 quilômetros da 

capital de Rondônia, Porto Velho.  

A comunidade de Nazaré traz um enredo temático rico, em tradições expressões 

culturais que desencadearam na necessidade de desenvolver um trabalho metodológico que 

ajudasse a dar comunidade e potencializar as identificações culturais que existem na 

comunidade. Junto a essa proposta do projeto, pretendeu-se idealizar um museu comunitário 

em conjunto com a comunidade. 

O objetivo dessa pesquisa foi entender a percepção de inserção de um museu 

comunitário dentro de uma comunidade ribeirinha, ou ainda, levar essa questão para 

comunidade de Nazaré a fim de perceber o significado de museu para os atores sociais que a 

constituem e como se sentem sobre esse espaço. 

Nesse sentido a arqueologia sensorial aliada a sociomuseologia (teorias atuais dentro 

campo museológico como também dentro da perceptiva arqueológica) que relacionam a cultura 

local, ao contexto, a paisagem, dentro dos aspectos sociais, que desencadeiam na afirmação 

cultural de resistência, de permanecia e de luta.  

A proposta parte então de uma perspectiva de agente externo à comunidade, porém, 

imerso no Projeto que desencadeou toda essa discussão, o PROEP Entender essas questões 

analisando todo trabalho que já desenvolvi junto com projeto de extensão que participei o 

PROEP (EM DEFESA DO PATRIMÔNIO CULTURAL DOS RIBEIRINHOS: EDUCAÇÃO, 

MEMÓRIA E CIDADANIA NAS COMUNIDADES DO BAIXO RIO MADEIRA) 

desenvolvido e executado pela Professora da Universidade Federal de Rondônia, a Doutora 

Marcele Pereira. Nesse sentido tentamos buscar uma forma simples de abordar tais assuntos 

com a comunidade e trabalhar essa expectativa metodológica de modo a demonstrar 

possibilidades de resultados satisfatórios. 

O PROEP é um projeto que compõe uma vasta gama de desenvolvimento na pesquisa 

na área de extensão, objetivo do projeto não foi apenas contribuir para desenvolvimento cultural 

social e patrimonial das comunidades ribeirinhas como também atuar em outras frentes culturais 

e compõe outros campos de atuação na área de pesquisa museológica social. 



 

 

 

 

 

 
 

 

  Pesquisas que levem complementação direta para as comunidades proporcionam uma 

análise que ajuda a compor parte da construção da história coletiva da comunidade buscando 

não apenas fragmentos de memória ou objetos que possam trazer alguma informação, mas 

também uma identificação pessoal. 

Trabalhar contextos sociais dentro da comunidade tendo como base o reflexo da atual 

situação que a comunidade vive, tentando fazer uma análise crítica para abordar temas que 

façam parte do contexto real que compõem esse contexto histórico, cultural, social e econômico. 

 Resgatar as memórias da comunidade com objetivo de envolver todos os moradores e 

trabalhar uma abordagem que atue emocionalmente em cada morador, trazendo sensação de 

reconhecimento e também de respeito sobre a identidade cultural de onde ele vive, foi um 

trabalho constante. Nesse sentido propomos identificar o que este museu poderia significar para 

os moradores, descrever os questionamentos, as sugestões e contribuir com o processo de 

possibilidade de criação do espaço comunitário. 

Metodologias de pesquisa foram feitas a partir de ações dentro da comunidade através 

de questionários aplicados aos moradores com perguntas referentes ao conteúdo ligado a 

museologia como também sobre os resultados de todos os processos de atividades realizadas 

pelo PROEP durante o tempo de atuação na comunidade. Propomos trabalhar com o conceito 

teórico da museologia usando a perspectiva de museus comunitários, dentro da linha teórica da 

museologia social estas questões à arqueologia, juntamente como um referencial bibliográfico 

e dados coletados na comunidade de Nazaré durante minha atuação dentro do projeto, 

demonstrando uma visão fenomenológica sobre o objeto de pesquisa. 

 No primeiro capítulo trato sobre o contexto da museologia social e da arqueologia 

pública aprofundando melhor comparações teóricas de ambas partindo contexto teórico tanto 

material como imaterial acreditado que dentro dessas relações pode se construir uma análise na 

qual o método sensorial descrever a cultura material arqueológica dentro do contexto social 

atual possa descrever a cultura material arqueológica junto com contexto de museologia social. 

No capítulo dois aprofunda se sobre o contexto que a nova museologia trabalha ligado 

tanto ao meio social como também interagindo com meio cultural e sócio econômico que 

trabalha com temática teórica da perceptiva de museus comunitários explanando sobre a 

importância e como o museu comunitário atua dentro desses contextos. 

No capítulo três uma abordagem metodológica fenomenológica, junto a arqueologia 

sensorial, pois, optei em transcrever em primeira pessoa relatando as minhas experiências como 



 

 

 

 

 

 
 

 

também o que levou o desenvolvimento desta pesquisa ressaltando as experiências como 

pesquisadora como relatar desenvolvimento deste trabalho. 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 
 

 

Capítulo I 

MUSEOLOGIA SOCIAL E ARQUEOLOGIA PÚBLICA: 

CONVERGÊNCIAS E APROXIMAÇÕES 

 

 

O contexto da museologia social e da arqueologia pública contem contextos similares, 

pois ambas fazem parte de identificação contexto material como do imaterial, com objetivos de 

inserção dos atores sociais aos problemas de pesquisa, assim, acreditamos que dentro dessas 

relações podemos construir uma análise na qual o método sensorial intrínseco pode descrever 

a cultura material arqueológica dentro do contexto social atual. 

A arqueóloga Marcia Bezerra em sua obra Os Sentidos Contemporâneos das Coisas Do 

Passado: Reflexões a Partir Da Amazônia (2013) trabalha com contextos de estudo onde os 

vestígios arqueológicos são percebidos em sua concepção sensorial tátil através das 

apropriações de elementos ou materiais arqueológicos encontrados em comunidades ribeirinhas 

pelos próprios moradores e descreve possíveis sensações sensoriais, que esses elementos trazem 

para comunidade, relacionando bens arqueológicos e comunidade. 

Bezerra (2013) descreve como os objetos arqueológicos fazem parte do cotidiano 

cultural das comunidades das regiões amazônicas que possuem suas moradias em locais de 

sítios arqueológicos e por eventualidades de suas atividades cotidianas, sejam elas construindo 

roças ou plantando determinado tipo de alimentos, atividades que acabam realizando 

escavações nos solos e encontrado restos de materiais cerâmicos ou contextos como urnas 

funerárias. Reflete ainda sobre o papel que esse material arqueológico tem em relação aos 

aspectos culturais dessas comunidades. 

É justamente o contexto arqueológico encontrado acidentalmente pelos moradores que 

acaba entrado no seu contexto cultural, seja como recipiente para armazenamento de água ou 

farinha ou como local de roça contexto de concentração de terra preta, seja como fragmentos 

de peças de cerâmica como objetos de brincadeira das crianças da comunidade. A possibilidade 

de analisar essa associação do material arqueológico com contexto cultural de comunidades 

ribeirinhas dialogam junto com perspectiva da nova museologia e dos museus comunitários. 

No texto Marcia Bezerra diz seguinte sobre seguimento sensorial dos objetos dentro do 

contexto cultural ribeirinho:  



 

 

 

 

 

 
 

 

 

No entanto, as ativas e cotidianas relações que as comunidades locais da região têm 
com as coisas do passado implicam a necessidade de se pensar sobre a lógica de 
construção de outras epistemes. Na Amazônia é frequente observar que as casas se 
assentam sobre os sítios arqueológicos. Urnas funerárias e outros vasilhames servem 
como armazenadores de água e/ou farinha. Os moradores aproveitam os sítios de terra 
preta para fazer suas roças. As crianças, por sua vez, brincam com fragmentos de 
cerâmica, guardam objetos encontrados na beira de rios, igarapés, nas ruas de terra e 
formam pequenas coleções (RAVAGNANI, 2011, pg11).  
 
Há ainda registro do uso de cacos de cerâmica como conservadores de umidade em 
vasos de plantas e até uma garrafa de grés aproveitada como vaso de flores 
(MORAES, 2012). Mas o que esses exemplos têm a nos dizer? (BEZERRA, 2013, 
pg.110). 

 

   

Outra afirmação que ela ressalta sobre objetos arqueológicos está relacionado a ideia de 

que quando os moradores os encontram, que essa atitude não está associada a vandalismo ou a 

saques, mas ao contexto cultural que faz parte da vivência cultural da própria comunidade. Ela 

ressalta seguinte questão:  

 

É sempre importante ressaltar que não estou sustentando a ideia de que os atos de 
vandalismos e/ou saques aos sítios arqueológicos são legítimos, no entanto, sugiro a 
observação das apropriações locais do que denominamos por “patrimônio 
arqueológico”, a partir do que Castañeda (2008: 40) conceitua como “instalação 
etnográfica” - um lugar onde a confluência de distintas visões de mundo e a subversão 
das relações verticalizadas entre pesquisadores e comunidades moradoras do entorno 
de sítios arqueológicos instauram um locus para a construção de outras interpretações 
sobre as coisas do passado (BEZERRA, 2013, pg.109). 

 

 

Propor essa discussão sobre patrimônio cultural no ambiente de contexto da cultura de 

comunidades ribeirinhas da Amazônia contém complexidades vastas pois, são características, 

semelhantes ao mesmo tempo diferentes, mas que estão associadas diretamente ao contexto de 

museologia social. Quando falamos de museologia social não é apenas patrimônio cultural 

imaterial que possuiu sua importância, mas também a materialidade, pois ambas têm capacidade 

desencadear tanto caraterística de associação tátil como também através da manipulação dos 

objetos tem capacidades de desencadear emoções ou identificação cultural. 

Outra arqueóloga que trata dessa similaridades de arqueologia e museologia dentro do 

contexto social Alfonso (2012)  na qual na sua obra “Arqueologia e Turismo: sustentabilidade 

e inclusão social ele descreve sobre arqueologia no meio do campo de atuação social: “ Vale 



 

 

 

 

 

 
 

 

ressaltar que não é recente que a constatação que a Arqueologia tem um viés social, que vai 

além de sua contribuição para conhecimento cientifico.  

Vale ressaltar, segundo Alfonso (2012) que se entende por patrimônio arqueológico o 

conjunto de coleções, artefatos, sítios e narrativas. Assim, considera-se teorias específicas de 

cada disciplina, os debates da Arqueologia Pós-Processual e da Sociomuseologia que 

possibilitam tal aproximação, por meio dos bens patrimoniais como geradores dessas novas 

práticas. 

Dessa forma almeja-se teoricamente uma conotação social aberta e mais próxima das 

pessoas, visando refletir sobre o “valor cultural” e não monetário do patrimônio, o que resulta 

na proteção do conjunto de bens culturais, bem como a transformação social.  

A Arqueologia Pós-Processual, formada por segmentos como a Arqueologia 

Colaborativa, a Arqueologia Comunitária, a Arqueologia Simétrica e a Arqueologia Pública, 

enfatiza o envolvimento das comunidades na investigação e análise do contexto arqueológico. 

A participação de diferentes grupos sociais vinculados aos bens patrimoniais por meio 

de práticas sociais e simbólicas cotidianas deve ser levada em consideração de modo a gerar 

reflexões sobre o valor que sua cultura, do passado ou do presente, apresenta para contextos 

culturais mais amplos (SILVEIRA E BEZERRA, 2007).  

A participação eficaz da comunidade favorece o conhecimento mais amplo do 

patrimônio cultural, dos interesses e valores que os diferentes coletivos sociais e instituições 

vinculadas dão a estes bens. Por isso são importantes reflexões sobre instrumentos teóricos, 

metodológicos e participativos das diferentes áreas interessadas nos bens patrimoniais 

arqueológicos. O importante é debater, refletir, compartilhar definições, objetivos, 

metodologias, estratégias e instrumentos de ativação do patrimônio cultural entre todos os 

agentes sociais.  

Para Silveira e Bezerra (2007) antes de se interpretar as paisagens e os objetos como 

bens patrimoniais deve-se considerar que “tais elementos estão imersos numa complexa teia de 

significações que encerra nexos singulares, de modo que as coisas fazem sentido de acordo com 

o ethos e o eidos específicos ao contexto sócio histórico em que aparecem.  

As disciplinas entrecruzam-se em nível epistemológico, pois consideram que a narrativa 

ou o discurso arqueológico sobre o passado é uma preocupação do presente, uma vez que “é no 

presente que são estabelecidas as relações entre os indivíduos e o patrimônio; é no presente que 



 

 

 

 

 

 
 

 

os interesses de grupos sociais distintos elegem o seu patrimônio” (ALMEIDA in CARNEIRO 

2009: 106).  

Há, portanto, um conjunto de saberes e de fazeres relacionados aos bens patrimoniais e 

que apresenta o desafio de se lidar com “esta herança de caráter local como um patrimônio 

situado”, que provoca reflexões sobre quem o produz ou produziu no passado e aqueles que o 

recebem como herança (SILVEIRA e BEZERRA 2007). 

As ações educativas devem, então, ser pensadas por essas disciplinas de forma a se 

distanciar da ideia de conscientização do outro, “tão propalada por educadores e técnicos do 

campo do patrimônio, revela uma violência simbólica ante as comunidades” (BOURDIEU in 

SILVEIRA e BEZERRA, 2007). 

Segundo Wichers (2010) a interface entre a Museologia e a Arqueologia é marcada por 

relações dialéticas, pois ambas se influenciam a todo o momento e ambas produzem narrativas, 

rompendo com uma possível dicotomia entre produção e socialização do conhecimento. Acerca 

dessa consideração é importante para a presente trabalho que a Arqueologia e a Museologia 

sejam compreendidas como áreas que produzem narrativas que envolvem o patrimônio 

arqueológico. 

As ações educativas no âmbito das perspectivas teóricas mencionadas devem ser 

pensadas de forma interdisciplinar, levando-se em conta diferentes áreas do conhecimento 

devotadas ao estudo do domínio patrimonial. As reflexões interdisciplinares sobre a 

comunicação do patrimônio arqueológico e do conhecimento científico junto à sociedade 

devem ampliar os horizontes de atuação da Arqueologia, colocando os profissionais como 

agentes na construção de um saber novo e, por isso mesmo, complexo e instável (SILVEIRA 

e BEZERRA 2007).  

Assim, a perspectiva interdisciplinar deve ser considerada central “para as pesquisas e 

intervenções sobre a temática do patrimônio, pois ressaltam também “os dilemas e 

complexidades existentes na aproximação de saberes, metodologias e perspectivas teórico-

conceituais que precisam ser negociadas no ato mesmo de se lançar ao campo da 

interdisciplinaridade. 

 

  



 

 

 

 

 

 
 

 

Capítulo II 

MUSEUS COMUNITÁRIOS 

 

 

A perspectiva social na museologia é algo recente. Usar essa metodologia para trabalhar 

contextos históricos e culturais de uma comunidade, com aspectos falando cultamente numa 

perspectiva entre atualidade e modo de vida com suas características particulares passadas de 

geração em geração por cada família, e em cada comunidade, traduz a importância da temática 

aqui destacada. 

 

 

2.1 Conceitos de Museu Comunitário  

 

   Segundo a obra “Da Memoria ao Museu “A Experiência da Favela da Maré”, Antônio 

Carlos Pinto Vieira (2006) diz: que o museu tem um papel social importante de questionar de 

reflexão, debates e ao mesmo tempo tem capacidade de fazer expor vários sentimentos”. 

   Trabalhar uma ideia que traga a valorização do contexto social da comunidade onde 

uma abordagem simples ajude a transcrever esses aspectos sociais na própria comunidade. 

Segundo Maria Célia Teixeira M. Santos (1994) explica na obra “A Preservação Da Memoria 

Enquanto instrumento de Cidadania” a memória preserva o acontecimento na história que 

compõem a forma da existência social, em diversos aspectos dentro da cultura, política e 

economia e essa variabilidade de áreas que em conjunto com a memória atribuem para processo 

de transformações sociais na qual esse é um dos objetivos da construção do museu de Nazaré. 

  A perspectiva de visualização de um museu que se envolve com as comunidades 

atuante em um papel social é recente, pois essa mudança de conceito é característica da nova 

museologia que objetiva dar importância para cultura da imaterialidade e a importância da 

memória social fazendo com que a comunidade como a que é objeto de estudo neste trabalho, 

a de Nazaré se encaixe nessa perspectiva como um museu vivo, como uma  extensão de duas 

realidades que propõe uma experiência e uma vivência da temática da nova museologia atual. 

Como exemplo possível deste estudo apresentamos a interação do movimento de 

pertencimento na qual o Museu da Maré trouxe para os moradores da comunidade. Fazem parte 

desse reconhecimento e processo que a nova museologia propõe trabalhar, segundo a obra “Da 



 

 

 

 

 

 
 

 

Memoria ao Museu “A Experiência da Favela da Maré”, Antônio Carlos Pinto Vieira (2006) 

que descreve seguinte situação: 

 

Com a criação do museu, há um movimento de valorização da experiência vivida. O 
sentimento de pertencimento e orgulho desperta o desejo de transformação da 
realidade. É por isso que o Museu da Maré se propõe a não se limitar a uma exposição, 
o objetivo é atingir a vida das pessoas e chamá-las a participar da construção dessa 
história.  Se elas fazem parte do que veem e se o que veem é um momento de um 
processo contínuo, que elas se sintam convocadas a permanecer como agentes nesse 
processo, que é o processo de construção da própria vida (VIEIRA, 2006, p.8). 

 

 

   Quando se começou a pensar sobre museologia social ou nova museologia percebeu-

se que se poderia romper com a forma de visão elitizada, essa forma engessada de pensamentos 

na qual museu servia como vitrine de expor fatos ou acontecimentos que envolvia um 

pensamento totalmente europeu do século XIX que se aplicava a nada mais que partes de 

acontecimentos históricos associados a pensamentos ainda colonialistas, esse caráter europeu 

de padronização de museu se espalhou não só pela Europa, mas também em outros países. 

  Com o tempo essa desmitificação ou descolonização tanto na forma de pensar 

museologia como também na nova aspiração de mudanças trazidas (não apenas a partir de uma 

nova forma de pensar) proporcionou em vários movimentos sociais e se popularizou perante a 

sociedade atual pois esses parâmetros teóricos tinham a necessidade gritante de mudanças que 

seria quase inevitável não acontece com jovens pensadores museólogos inspirados perante 

todos acontecimentos sociais atuais do século, rapidamente iniciaram a construção de novos 

métodos na museologia com envolvimento e caráter muito mais social. 

 Segundo obra de Mario Chagas (2014) “Museologia social: reflexões e práticas (à guisa 

de apresentação)” diz:  

 

Esse diagnóstico  elaborado  com  frieza  por  um  intelectual europeu que tinha (e 
continua tendo) centralidade no mundo dos museus  trazia,  especialmente  para  os  
mais  jovens,  um  conjunto de desafios que passavam pela construção de uma nova 
ética e de uma nova política museológica, pela produção de novos saberes e fazeres 
museais, incluindo aí uma nova abordagem historiográfica, uma nova construção 
teórica, uma nova configuração museográfica e  uma  nova  forma  de  lidar  com  as  
pessoas.  De um modo claro: o referido diagnóstico ao denunciar a colonização dos 
museus, provocava e estimulava naqueles que tinham capacidade de agir e pensar por 
outras veredas a vontade de investir na descolonização do museu e do pensamento 
museológico. Não era difícil, para alguns jovens estudantes de museologia, adotando 
uma lógica simplista, pensar: ora, se os [primeiros] museus brasileiros foram criações 
coloniais, é hora de se criar museus que produzam rompimento com essa mentalidade 
[colonizadora e colonizada]. (CHAGAS, 2014, pg.10) 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Esses aspectos e movimento intelectual de descolonização dos museus se espalharam 

de uma forma contínua, e com a Declaração de Quebec1 que não foi nada menos que um 

documento simplório que se destacava pela necessidade de mudança campo teórico museal na 

qual daria origem ao novo Movimento internacional da Nova Museologia, mas como nada é 

tão simples como parece, entre as décadas de 80 e 90 essa nova perceptiva de uma nova  

museologia iria trazer alguns problemas quando começou se a se espalhar para outro países. 

Uma das primeiras discussões e disputas que inovadora e polêmica declaração trouxe 

foi uma discussão acalorada entre os apoiadores da nova museologia e defensores da 

museologia tradicional sobre como museu se continuaria como espações de exposição 

associados ao âmbito elitizado colonizador ou adotaria um espaço com uma perspectiva mais 

social. 

Segundo o texto de Mario Chagas “Museologia social: reflexões e práticas (à guisa de 

apresentação)” aponta os seguintes aspectos: 

 

Mesmo instituições conservadoras e clássicas passaram a incorporar o jargão e em 
certos casos determinadas práticas e metodologias da denominada nova museologia, 
o mesmo aconteceu com determinados profissionais, sem que isso representasse a 
adesão aos compromissos éticos e políticos que embasavam a nova museologia. A 
expressão virou moda e perdeu potência.  E  alguns  daqueles  que  passaram  a  falar  
em  nome  da nova  museologia  passaram  também  a  querer  estabelecer  regras 
definidoras do que é um novo museu, do que é um ecomuseu, do que é um museu 
comunitário, do que é um museu de território e com  isso  tentaram  enquadrar  a  nova  
museologia  no  âmbito  das práticas e procedimentos da museologia normativa 
(CHAGAS, 2014, pg.13). 

 

 

Muitas das práticas associadas a Nova Museologia ainda não se encaixavam nos 

paramentos que muitos museólogos queriam e de forma geral a imposição de uma política 

elitizada estava tentando ganhar forma e monopolizar usando disfarçadamente a política museal 

social como máscara sem comprometimento social algum. 

  Mudanças ocorreram e uma nova corrente teórica nasceu a museologia social e a 

sociomuseologia que segundo texto de Mario Chagas:  

 

                                                           
1 Declaração de Quebec deu origem ao Movimento Internacional para uma Nova Museologia trazendo mudança 
como divisor de aguas para campo museal. 



 

 

 

 

 

 
 

 

“É importante destacar que as expressões museologia social e sociomuseologia foram  
registradas  oficialmente,  a  segunda  pela primeira vez, na Ordem de Serviço nº 
27/93, do Instituto Superior de Matemática e Gestão (ISMAG), em Lisboa, Portugal, 
datada de 26 de maio de 1993 e assinada por Fernando Santos Neves, com o objetivo 
de criar um Centro de Estudos de Sociomuseologia (CESM) ” (CHAGAS, 2014, 
pg.14). 

 

 

 As características que dão sentindo a museologia social são os aspectos e movimentos 

sociais em meio a continuidade de uma necessidade de reconhecimento cultural e respeito da 

diversidade e diferenças tanto como movimentos sociais, como identificação cultural e 

valorização histórica, seja ela de grandes acontecimentos ou fato relativamente menores, sua 

importância continua a mesma. 

Continuando com logica pensativa de Mario Chagas sobre a verdadeira importância da 

museologia social diz o seguinte: 

 

O que dá sentido à museologia social não é o fato dela existir em sociedade, mas sim, 
os compromissos sociais que assume e com os quais se vincula.  Toda  museologia  e  
todo  museu  existem  em sociedade ou numa determinada sociedade, mas quando 
falamos em  museu  social  e  museologia  social,  estamos  nos  referindo  a 
compromissos éticos, especialmente no que dizem respeito às suas dimensões  
científicas,  políticas  e  poéticas;  estamos  afirmando, radicalmente,  a  diferença  
entre  uma  museologia  de  ancoragem conservadora, burguesa, neoliberal, capitalista 
e uma museologia de perspectiva libertária; estamos reconhecendo que durante muito 
tempo, pelo menos desde a primeira metade do século XIX até a primeira metade do 
século XX, predominou no mundo ocidental uma  prática  de  memória,  patrimônio  
e  museu  inteiramente comprometida  com  a  defesa  dos  valores  das  aristocracias,  
das oligarquias, das classes e religiões dominantes e dominadoras (CHAGAS, 2014, 
pg.17). 

 

  

 Perante essas correntes teóricas, aplicações da Museologia social dentro da comunidade 

de Nazaré estimula o desenvolvimento prático, visualmente físico que conversam e se encaixam 

perfeitamente dentro da perspectiva de trabalhos realizados na comunidade juntamente com 

projeto (PROEP) no qual atuo ativamente. 

Trabalhar com o conceito de museu comunitário dentro das questões ligadas a uma 

comunidade ribeirinha (rural) não é diferente de uma atuação direta relacionada a um museu 

em uma área urbana, pois ambas tem necessidades e sócias a serem supridas e precisam de uma 

atenção volta não apenas na valorização da cultura local, mas também um fortalecimento e 

motivador e inspirador de lutas e reconhecimento cultural que diariamente a comunidade 

ribeirinha passa, assunto que será discutido e aprofundado, mais afrente neste trabalho. 



 

 

 

 

 

 
 

 

A perspectiva teórica sobre museu comunitário se aplica não apenas forma como 

retratada segundo o texto de Bruno C. Brulon Soares Tereza C. M. Scheiner “A Ascensão Dos 

Museus Comunitário e os Patrimônios “Comuns” (2013): Um Ensaio Sobre a Casa descreve 

museu comunitário como: 

 

A própria ideia de ecomuseu – modelo que inspirou toda uma nova forma de se pensar 
os museus no âmbito deste movimento – nos leva a pensar sobre o Museu como um 
espaço do habitar. Eco (ou Oikos), do grego, remete à palavra casa, e esta reflexão 
etimológica refletida na prática comunitária talvez tenha sido a maior contribuição do 
que se chamou de ecomuseologia. “Aqui tiramos proveito desta imagem poética 
explorada por Bachelard, ao lembrar que “todo espaço realmente habitado traz a 
essência da noção de casa”. Sem a casa o ser humano seria um ser disperso; ela o 
mantém através “das tempestades do céu e das tempestades da vida”. Ela é o princípio 
de tudo, é onde o mundo inicia, e constitui para o indivíduo o primeiro contato com o 
real. A casa ensina o humano a descobrir o mundo, sem que este se exponha 
completamente. E por isso Bachelard lembra ainda que “a vida começa bem, começa 
fechada, protegida, agasalhada no regaço da casa”. Esta analogia acompanha o Museu 
em todos os seus aspectos. Como casa, como instância onde mora o humano, o Museu, 
da mesma forma que uma concha que cresce na exata proporção em que cresce o 
corpo que a habita, se torna ele mesmo um pouco humano, de modo que é aquele que 
ali dentro vive que dá ao segundo a medida de seu existir (BURLON E SCHEINER, 
2013, pg.1). 

 

 

Teoricamente segundo texto de Bruno C. Brulon Soares Tereza C. M. Scheiner a 

acessão dos museus comunitário começou nos meados do séculos XIX com seu ápice um século 

depois  pois a evolução do ecomuseu foi a de museu comunitário só que com contextos de 

mudanças diferentes onde museus passara a olhar ao invés do lado de dentro passaram olhar o 

lado de fora além das suas paredes no que se dizer mas direto começou a olha as pessoas, onde 

começaram realização de ações voltadas para educação e comunidades. Na qual segundo texto 

Ascensão Dos Museus Comunitário e os Patrimônios “Comuns”: Um Ensaio Sobre a Casa 

descreve processo na qual museu tomou um caráter mais social que descreve o seguinte: 

 

Com o posicionamento ecológico ‟como uma nova variável, adicionando atributos 
positivos ao território, os museus tiveram que pôr as mãos” numa questão recorrente 
da vida humana no planeta, teve de pôr as mãos na terra, passando a tratar da relação 
humano território como base para se pensar a questão social. Deixando um pouco de 
lado as certezas do passado, o museu se vê tendo que debruçar-se incisivamente sobre 
o presente para encontrar soluções para um futuro incerto e ameaçado. A reconciliação 
do ser humano com o mundo natural não é meramente desejável, ela se torna uma 
necessidade. Trata-se aqui de uma tomada de consciência coletiva, capaz de mudar 
radicalmente nossa relação com a Terra mãe, metafórica e literalmente. (BURLON E 
SCHEINER, 2013, pg.13). 

   



 

 

 

 

 

 
 

 

A complexa identificação do patrimônio cultural material e imaterial perante a antiga 

forma de pensar a museologia caiu por terra, pois essas questões dentro da museologia atual ou 

museologia social são questões importantíssimas que compõem as principais ideologias que a 

museologia social aborda como a valorização dessas questões a partir de um olhar da 

imaterialidade e materialidade, como se apresenta no texto Ascensão Dos Museus Comunitário 

e os Patrimônios “Comuns” fala seguinte:  

 

Esta é uma dialética interessante para se pensar o patrimônio. Visível e invisível, 
tangível ou intangível: nas dobras o patrimônio se constrói. As coisas visíveis são as 
dobras secretas de nossa carne e de nosso corpo. Visível e invisível se entrelaçam na 
constituição do mundo como o conhecemos. “Do mesmo modo que a nervura sustém 
a folha por dentro, do fundo de sua carne”50, as ideias e pensamentos são a textura da 
experiência. O visível aproxima-nos das coisas do mundo, envolvendo-as e vestindo-
as “com sua carne”51. Apalpamos com o olhar coisas que sequer poderíamos sonhar 
ver “inteiramente nuas”. Como é possível, portanto, pensar num museu a partir do que 
nele há de matéria? Como conseguimos, com o olhar, separar tão incisivamente 
matéria de não-matéria, tangível de intangível num universo em que tudo se pode 
tocar mesmo que apenas com a visão? Tudo está revestido de nossa própria carne, a 
carne do olhar que lançamos sobre o mundo. Todo visível é moldado no sensível52, 
e toda experiência é essencialmente imaterial. É preciso que nos habituemos a pensar 
no fenômeno Museu a partir da experiência – que nele estará sempre presente – e não 
da matéria, privilegiando a noção de que as coisas passam por dentro de nós, assim 
como nós por dentro delas (BURLON E SCHEINER, 2013, pg.16). 

 

 

O texto complementa ainda que museus comunitários apresentam uma simbologia na 

qual cuidar ou preservar algo que não se pode guardar ou expor como já havia falado expor em 

uma vitrine e que fique lá limitando-se apenas a fragmentos ou resquícios de algo que já existiu, 

mas que ainda hoje vivem nas memória das pessoas. Daí a ideia de juntar os fragmentos 

históricos com as pessoas e fortalecer esse elo de memória contínuo sem perder tanto valor 

social relacionado ao patrimônio imaterial e ao material. 

Duas características que se complementam e ajudam hoje a dar continuidade a essa 

perspectiva de museu comunitário, lógico que isso não se limita apenas fragmentos ou histórias, 

a museologia social teve transformação. 

 Tão importante na sua área de atuação seja dentro da museologia ocidental atual como 

também motivador de lutas e ou instrumento de apoio de tanto autoafirmação cultural como 

também na conservação das culturas e minorias de classes sejam elas atuantes dentro da 

museologia como sociólogo ou como cidade de uma comunidade ribeirinha. 



 

 

 

 

 

 
 

 

 Uma das características importantes que Mario Chagas coloca na sua obra sobre a 

museologia social diz seguinte:  

 

“...hierarquias de poder, a fim de  que  surjam  novos  protagonistas  de  suas  próprias  
memórias”; sustenta a compreensão dos “museus comunitários como processos 
políticos,  poéticos  e  pedagógicos  em  permanente  construção  e vinculados a visões 
de mundo bastante específicas”. Essas  considerações  indicam  o  compromisso  com  
uma  visão de  mundo  de  caráter  libertário  que  reconhece  a  importância de  se  
estimular,  a  partir  da  memória  e  dos  museus  sociais, novos  agenciamentos,  
novas  linhas  de  fuga,  novos  processos  de empoderamento. (CHAGAS, 2013, 
pg.432). 

 

  

As características de identificação social dentro do museu, essa construção em conjunto  

com  moradores, dos locais, do lugar onde museu poderia ser construído não é apenas uma 

atividade de identificação  mas, uma forma de descontruir  a padronização de um conceito de  

museu como local apenas de exposição ou vitrine de fragmentos de acontecimentos 

colonizadores como foi desde o século XIX e ainda o é em alguns locais. Mesmo com as 

mudanças da nova museologia, ainda existem lugares presos a essa forma antiga visão de museu 

capitalista que está preso unicamente a fatores históricos com abordagens dentro do contexto 

burguês elitizado. 

Diferente dos trabalhos realizados na comunidade de Nazaré que ao contrário do museu 

elitizado está focado na construção do museu comunitário, inteiramente ligado às questões 

culturais sócio política e econômicas da comunidade, na qual ela mesma irá decidir e compor 

com sua identidade cultural, valorizando as lutas que diariamente as comunidade ribeirinhas na 

nossa atual sociedade passam. 

Esse processo cultural de visão de progresso econômico que é capaz de passar por cima 

de qualquer coisa, seja povos, grupos culturais e vários gêneros, para conseguir o denominado 

“bem maior” que é o lucro financeiro dentro da cultura capitalista que atinge a minoria e 

excluiria comunidades que ainda vivem de maneira tradicional como a comunidade de Nazaré. 

Não podemos esquecer que comunidades tradicionais sofrem com as atuais atividades 

capitalistas desenfreadas, desmotivando e desvalorizando as classes de minorias sociais, 

incluído as comunidades ribeirinhas e conforme acreditamos, a intensão dos museus 

comunitários agem no fortalecimento e potencializam o reconhecimento do beiradeiro diante 

da sua própria cultura. 

  



 

 

 

 

 

 
 

 

Capítulo III 

A EXPERIÊNCIA DE IMERSÃO SENSORIAL NO PROGRAMA DE 

EXTENSÃO EM DEFESA DO PATRIMONIO CULTURAL 

RIBEIRINHO (PROEP) 

 

 

O capítulo ressalto a transcrição fenomenológica e sensorial de uma imersão pessoal 

durante a atuação dentro do projeto de extensão, relatar as minhas experiências com intuito de 

aprofundar melhor as questões que levaram as abordagens que se estende tanto  a metodologia 

teórica como também na prática com temáticas relacionado tanto com lugar como também com 

meio cultural e social entre outras, pois acreditamos que a arqueologia além de utilizar a 

materialidade em sua interpretação sobre o passado, pode explorar as questões sensíveis durante 

o processo, as questões que perpassam aos sentidos. 

 

La arqueologíade los sentidos es, por lo tanto, factible en términos muy tangibles. Es 
más, el campo de la arqueología, teniendo un acceso primario a la materialidad del 
mundo, está en una posición privilegiada para explorar los ámbitos sensoriales y para 
contribuir inmensamente a uma discusión más amplia sobre la experiencia sensorial 
y sus efectos de poder social. No solo los regímenes sensoriales dominantes cambian, 
también hay modos sensoriales múltiples, en ocasiones conflictivos, de interacción en 
cualquier contexto específico, produciendo a menudo choques sensoriales. Entonces, 
al igual que el cambio histórico, y quizás de manera más importante, la arqueología 
puede explorar esa diversidad y multiplicidad sensorial. En cuanto al tiempo, la 
arqueología puede investigar los distintos regímenes sensoriales en varias 
configuraciones temporales. (HAMILAKIS, p. 6, 2013). 

 

 

O desenvolvimento desta pesquisa, se deve ao mérito do desenvolvimento do projeto de 

pesquisa de extensão PROEP, mas o que é o PROEP e qual objetivo que projeto desenvolve na 

área de atuação de pesquisa? 

Bom, o PROEP é um projeto Programa de Extensão Em Defesa do Patrimônio Cultural 

dos Ribeirinhos: educação, memória e cidadania no Baixo Rio Madeira, elaborado pela 

Professora e Doutora Marcele Pereira a partir de sua vasta experiência com trabalhos similares 

com de museus comunitário como Museus de Favela realizado nas Favelas do Rio de Janeiro, 

com resultados satisfatórios com museus de favela Marcele Pereira deu continuidade a projetos 



 

 

 

 

 

 
 

 

voltados ao campo da museologia social com contexto diferente que se encontra no Rio de 

Janeiro. 

Ao se deparar com o contexto social das comunidades ribeirinhas, percebeu a 

identificação cultual de ambas, pois, ambas possuem lutas distintas, porém o mesmo apelo de 

valorização e reconhecimento cultural que encontra-se cada vez menos valorizado na sociedade 

ocidental. 

o Programa de Extensão EM DEFESA DO PATRIMÔNIO CULTURAL DOS 

RIBEIRINHOS: EDUCAÇÃO, MEMÓRIA E CIDADANIA NAS COMUNIDADES DO 

BAIXO RIO MADEIRA – PROEP, visa contribuir com o desenvolvimento educacional, 

cultural, social e político das comunidades localizadas nos Distritos de Calama, Nazaré, São 

Carlos e Cujubim. A valorização e preservação dos patrimônios culturais, no âmbito desta ação, 

considerou o envolvimento efetivo dos moradores na construção de suas narrativas e 

identificação dos patrimônios a partir de uma perspectiva crítica, participativa e emancipatória. 

Os resultados previstos foram: Inventário Participativo, exposições, seminários e 

material didático. O PROEP propôs-se composto por um conjunto articulado de sete ações 

extensionistas: 1) Projeto de Mapeamento e Inventário Participativo de Patrimônio Cultural das 

comunidades ribeirinhas do Baixo Rio Madeira; 2) Curso de Formação para: Agentes Jovens 

de Memória; 3) Curso para professores: Educação, Patrimônio e Cidadania; 4) Projeto Rodas 

de Memória: construindo novos futuros; 5) I Simpósio: Educação, Patrimônio e Cidadania: 

práticas, conceitos e métodos; 6) Difusão da Exposição Itinerante: A memória e seus afluentes: 

narrativas ribeirinhas e 7) Difusão do Caderno Educativo. Com caráter multidisciplinar 

integrado às atividades de pesquisa-ensino, o programa pretendeu promover a interação entre 

universidade e a sociedade a fim de contribuir com a dignidade humana e a transformação 

social.  

O objetivo dessa pesquisa foi entender a percepção de inserção de um museu 

comunitário dentro de uma comunidade ribeirinha, ou ainda, levar essa questão para 

comunidade de Nazaré a fim de perceber o significado de museu para os atores sociais que a 

constituem e como se sentem sobre esse espaço. 

Nesse sentido a arqueologia sensorial aliada a sociomuseologia (teorias atuais dentro 

campo museológico como também dentro da perceptiva arqueológica) que relacionam a cultura 

local, ao contexto, a paisagem, dentro dos aspectos sociais, que desencadeiam na afirmação 

cultural de resistência, de permanecia e de luta.  



 

 

 

 

 

 
 

 

Para muchos, la arqueología de los sentidos parece una contradicción de términos: los 
sentidos corporales, dicen, son efímeros, intangibles, etéreos. ¿Cómo podemos por 
tanto localizar la evidencia material, concreta, de las interacciones sensoriales entre 
las personas que vivieron antes que nosotros? [...] La arqueología trata 
fundamentalmente de la materialidad y el tiempo. Explora la presencia material y lo 
concreto, las cualidades formales específicas de los seres y las cosas (incluyendo el 
espacio), y sus vidas sociales y culturales, así como sus significados en diversas 
temporalidades. Estas cualidades formales y físicas del mundo son las propiedades 
sobre las que descansan nuestras interacciones sensoriales: la suavidad o la aspereza 
de las superficies, las cualidades amplificadoras del sonido de las casas u otros 
espacios, los efectos olorosos de las plantas y de otras sustancias. (HAMILAKIS, p. 
6, 2013). 

 
Pero, ¿qué evidencia necesitamos para saber que personas en otros contextos 
(geográfica o temporalmente distantes de los nuestros) percibieron superficies, 
texturas, olores y gustos, y sintieron placer, dolor y tristeza, como nosotros? 
Obviamente, no trato de insinuar aquí que toda la gente en todos los contextos 
experimentó eventos sensuales y emociones de la misma manera, ni suscribo una 
visión irreflexiva, precultural y homogeneizadora del cuerpo humano y de los sentidos 
corporales. Sin embargo, la obsesión por la evidencia de la arqueología está arraigada 
en una tesis que es éticamente (así como epistemológicamente) insostenible: una tesis 
que rechaza reconocer las habilidades sensuales y afectivas del otro. (HAMILAKIS, 
p. 7, 2013). 

 

 

A importância de um espaço de memória dentro da comunidade de Nazaré, que conte a 

trajetória histórica e da memória com objetivo de compartilhar e promover a preservação da 

cultura local urge, segundo nossa percepção. 

 

 

3.1 Experiência pessoal de imersão dentro do PROEP 

 

Minha participação dentro do projeto começou no ano de 2014, ainda recém-chegada 

na Universidade Federal de Rondônia/UNIR cursando arqueologia começando já a construção 

teórica e metodológica sobre o que, potencialmente gostaria de trabalhar dentro da arqueologia, 

afinal arqueologia em si tem uma variabilidade gigantesca de opção de frente de trabalho cada 

um com sua particularidade. 

Fui apresenta ao projeto pela atualmente Doutora Marcelle Pereira na qual formada em 

Museologia e com uma vasta experiência sobre projetos museológicos com fins sociais. Essa 

perspectiva despertou meu interesse e pensei em desenvolver não o projeto que ela havia 

desenvolvido no Rio de Janeiro como Museus de Favela já citado nos capítulos anteriores deste 

trabalho, mas trabalhar com contexto de comunidades tradicionais ribeirinhas. Para a professora 



 

 

 

 

 

 
 

 

o interesse em potencial em desenvolver projeto com comunidades ribeirinhas na minha 

percepção, foi relacionado ao contexto social  e cultural que tanto na favela como também em 

uma comunidade ribeirinha possuem similaridades, pois são lugares que tinham pouco 

reconhecimento cultura e lutas silenciosas que precisavam ser ouvidas um  projeto de museu 

coletivo, construído por pessoas que viveram e vivem a realidade tanto em favelas como uma 

comunidade ribeirinha precisam de voz de reconhecimento não só quem está de fora 

observando como também que está dentro como auto afirmação o objeto central do projeto e 

isso de luta de auto afirmação cultural e valorização independentemente do local se uma favela 

ou em uma comunidade ribeirinha. 

 

 

3.1.1 O início 

   

A Professora Marcelle convidou um grupo de alunos interessados em participar do 

projeto, em uma das suas aulas de Museologia, pois a disciplina se tratava disso. E quando ela 

começou a contar sobre os projetos de museus comunitários em que a mesma trabalhou no Rio 

de Janeiro incentivando a perspectiva sobre aplicar essa mesma metodologia em outro projeto 

com contexto de comunidades tradicionais ribeirinhas, despertou o interesse de um grupo de 

alunos, e aqui me incluo. Ela despertou a necessidade de conhecer e de nos aprofundarmos 

sobre a temática. A possibilidade de acompanhar de perto qual seria proposta de início do 

projeto, e realizar essa construção conjuntamente foi o disparo final para o interesse em estar 

no projeto. Ela trabalhou com os alunos inicialmente com grupo de discussão de texto sobre 

temas relacionados a culturas tradicionais ribeirinhas para nos ajudar na construção teórica e no 

nosso entendimento da proposta principal do projeto, bem como do contexto geral na qual 

iriamos trabalhar. Iniciei como parte do projeto como voluntaria.  

Antes de entrar no projeto tinha pouco interesse sobre a cultura da minha própria região, 

mas principalmente, sobre cultura das comunidades ribeirinhas do Baixo Madeira. Quando veio 

a proposta de início, para participar do projeto, confesso que de início estava em dúvida se me 

encaixaria tanto no contexto que projeto propõe como também se seria capaz de sair da minha 

zona de conforto e trabalhar com algo totalmente novo. 

Como voluntária, comecei participar das atividades do projeto. Citarei algumas 

atividades específicas como: reuniões em grupo com discussões sobre como desenvolver 



 

 

 

 

 

 
 

 

temáticas teóricas a partir de discussões coletivas, que ajudasse a desenvolver melhor contexto 

teórico e metodológico sobre as futuras ações que o Proep iria realizar. Algumas outras 

atividades eram realizadas em campo no contexto geral eram rodas de conversas com pessoas 

ligadas ao movimento cultural e social tradicional de comunidades ribeirinhas, isso, porém, 

acontecera bem no início do projeto.  

Uma dessas pessoas que ajudou não apenas discutir essa temática como também na 

construção e orientação dos bolsistas do projeto foi Elizeu Braga, teatrólogo, poeta e ator que 

nasceu dentro desse contexto. Sua experiência de vida ajudou imensamente, pois, nasceu e 

viveu dentro da comunidade e ajudou na sua formação. Elizeu foi uma das pessoas mais 

importantes em meu ponto de vista, na tentativa de inserção de nós enquanto acadêmicos, dentro 

desse contexto cultural. Muitas reuniões e encontros dentro dessa formação, foram realizados 

na Arigóca que é um local construído e criado pelo Elizeu para trabalhar todas as formas de 

arte, junto com a ideia de trazer um pouco de todo maravilho contexto cultural que comunidades 

ribeirinhas tem para dentro da cidade. 

 

 

3.1.2 A cheia do Madeira 

 

Em meio a tudo isso, já na metade do ano de 2014, aconteceu um acidente que marcaria 

tanto esse ano como também muitas pessoas, a grande cheia do Rio Madeira. Aconteceu em 

uma proporção inimaginável causou danos gigantescos para quem morava em Porto Velho e 

foi ainda pior para quem morava nas comunidades as margens do Madeira.  

É muito complicado tentar descrever tudo que aconteceu em meio ao momento da cheia, 

o impacto não apenas material, físico, estrutural e ambiental que ocorreram durante período da 

cheia do Rio Madeira, mas também, o impacto social e econômico que causou nas 

comunidades. Relatar o tamanho da tragédia vivenciada ainda distante comparados as pessoas 

que moravam nas comunidades ribeirinhas é muito difícil. A cidade virou um caos e o rio não 

parava de encher. A cada dia que passava mais e mais água se acumulava avançando cidade 

adentro como também subindo cada vez mais e invadindo as comunidades que existiam a beira 

do Rio Madeira. 

Quando jornal anuncia que Rio Madeira bateu o recorde histórico da grande cheia de 

17,51, e que no ano de 2014 fez 17 anos da última grande cheia, realmente começamos a ter 



 

 

 

 

 

 
 

 

medo e ouvir tudo que as comunidades viveram e ainda hoje vivem por conta dos danos 

causados pela cheia é algo realmente difícil, pois foi um acontecimento que marcou a vida de 

cada morador  nas  margens do madeira. 

Impactados com tamanha destruição e desolação que acontecia na Madeira por conta da 

cheia o Proep não poderia ficar parado diante de tal situação, precisávamos nos mobilizar nem 

que fosse apenas para ajudar com gesto de simples de solidariedade. Precisamos fazer algo, 

pois a cheia do Madeira não foi algo que podemos culpar 100% como desastre natural, afinal 

por traz de tudo isso, existem lutas silenciosas que já avisavam que algo iria acontecer, pois a 

construção das duas usinas, mexendo com tamanha força poderia desencadear uma tragédia 

com uma previsão antecipada por alguns experientes sobre o rio. Não dava mais para ignorar 

tudo isso. Não citarei nomes nem outras compilações argumentativas de A e B que ouvi de 

muitos lados em volta de toda essa tragédia, pois, o foco principal desta narrativa é o desenrolar 

de uma experiência fenomenológica contínua compilando e descrevendo, o decorrer dos 

acontecimentos perante a minha perspectiva, diante disso, dando continuidade a narrativa, com 

a cheia do rio, muitos movimentos sociais que já estão na ativa há muito tempo se mobilizaram 

para mostrar o tamanho do impacto que a cheia do rio causou aos ribeirinhos e foi extremamente 

desolador ouvir essas vozes, eles precisavam de muita ajuda e apoio.  

Estávamos acompanhando de perto tudo acontecendo, todo processo, notícias nos 

jornais, na tv e nas rádios, o assunto era a grande cheia e impacto que ela estava causando em 

todos, pois nomear toda a destruição que ela estava causando daria uma lista gigantesca. O que 

podemos destacar foram as perdas: pessoas que perderam tudo com a cheia; inúmeras 

comunidades submersas; pessoas sem casa, que saíram às pressas das suas moradias, muitas 

dessas pessoas saíram apenas com roupa do corpo. A defesa civil e órgãos públicos e não 

governamentais estavam de prontidão, prontos para ajudar todos desabrigados da cheia, 

logicamente muita gente ainda precisava de ajuda, muitas pessoas ainda estavam 

completamente isoladas, mas também em contraponto, muita gente se uniu, desde bombeiros 

até ajudantes voluntários. 

 Muitos representes das comunidades como também pessoas que foram vítimas das 

cheias se reuniram para reivindicar seus direitos e também exigindo um posicionamento do 

governo sobre todo ocorrido, sobre a tragédia, muitas reuniões, assembleias e discussões 

acorreram em torno disso. Em meio a todo esse caos, nós bolsistas do Proep estávamos 

acompanhando a repercussão de toda essa discussão, indo nas assembleias, conversando com 



 

 

 

 

 

 
 

 

as vítimas atingidas pela cheia, para ter uma dimensão melhor de tudo que estava acontecendo 

e também tentando ajudar da forma que podíamos. 

  Depois de todo caos que aconteceu com a cheia entre agosto e setembro de 2014, com 

o Madeira já baixando o nível da água, as pessoas começaram a voltar para suas comunidades. 

Era hora de recomeçar. Imagens de destruição e lama estavam por toda parte desde a capital 

Porto Velho e se estendida para todas as comunidades que vivem as margens do Rio Madeira. 

Recomeçar não iria ser fácil, a tragédia não deixou marcas físicas visíveis apenas nas paisagens, 

mas também em todas as vítimas da grande inundação. Voltar para casa e se deparar com a 

destruição do local que você mesmo construiu, ver tudo que você viveu ali submerso em meio 

a lama e sedimentos não seria fácil, mas o que restava a não ser literalmente recomeçar?  

Começamos a nos movimentar também. O primeiro passo foi ver de perto toda 

destruição que cheia trouxe. Lembro que marcamos uma visitação em um dos locais onde os 

desabrigados da cheia estavam temporariamente abrigados, ao chegar ao local me deparei com 

um conjunto de barracas da defesa civil, muita gente ocupando o mesmo espaço e sinceramente 

não sabia o que dizer, nem naquela hora e até hoje. Essa imagem foi extremamente impactante, 

minha reação, foi tão negativa sobre esse tratamento, que não saberia descrever. Descrevo 

somente que vi imagens de desânimo, desolação, desesperança e de tristeza que se expressava 

apenas no primeiro olhar.  

É complicado e complexo descrever a dor, porém, ali era algo visível e não era apenas 

nos adultos, todos tinham o mesmo olhar de dor, saudade, desolação, desde as crianças até os 

idosos. Na minha percepção era um sentimento relacionado a falta da sua casa, da sua história, 

das suas raízes. Em meio a isso, a única forma de ajuda que pudemos dar, tentando de alguma 

minimizar um pouco essa tristeza foi mostrando que não estavam sozinhas e que mesmo de 

uma forma simples, estávamos juntos na mesma luta e prontos para ajudar. Então, em um 

barracão lá mesmo no parque de exposição onde as pessoas estavam abrigadas, realizamos uma 

roda de conversa, tentamos convidar algumas pessoas para conversar, ouvir todos e todas sobre 

tudo o que estava acontecendo, propomos uma troca de experiências de vida, ouvimos suas 

histórias. 

A roda de conversa seguiu e um grupo de pessoas acabou se reunindo conosco e 

começou a conversa todos juntos, crianças, adultos até idosos, sentados conversando ali naquela 

tarde e nós do projeto fizemos pipoca, levamos refrigerante, para comer enquanto a atividade 

seguia e os relatos que ali eu presenciei de cada pessoa foi algo indescritível. Talvez tenha sido 



 

 

 

 

 

 
 

 

onde percebi realmente que era ali que eu queria estar. Os relatos de cada pessoa contando sobre 

suas vidas, de como eram suas vidas nas comunidades, de como era acordar e dormir com a 

bela imagem do Rio Madeira bem na sua porta, sobre como é andar de rabeta, um pequeno 

barco com motor com uma potência bem baixa (barco típico usados nas comunidades 

ribeirinhas para pesca e para se descolocar de uma comunidade para outra, pelo seu valor 

financeiro acessível acabou virando uns dos principais veículos usados por eles), contavam 

sobre sua rotina, como eram seus cotidianos antes da cheia, relato de uma vida simples e 

tradicional, vivendo da pesca ou fazendo sua roça, plantando e colhendo, enfim a tristeza no 

olhar com as declarações doía até na alma. 

Em muitas das atividades que realizamos que me marcaram muito foi impacto que a 

cheia causou em alguns locais em Porto Velho. Um desses locais foi no Bairro Triangulo, por 

sua localização que possui a maior parte nas margens do Rio Madeira pode se imaginar o 

tamanho do estrago que a cheia causou.  

Com um grupo de bolsistas percorremos todo local para ver de perto o que acontecera 

nos meses de cheia, para tentar ter uma noção real do que a cheia foi capaz de causar, do 

tamanho do estrago: muita terra, lama, sedimentos que em algumas parte cobriram grande parte 

do bairro e também até algumas casas que ficaram praticamente a beira do rio. Caminhando e 

vendo tudo aquilo, senti a sensação de derrota, ao ver lugares intrafegáveis por conta da 

quantidade e quantidades de sedimento cobrindo tanto a rua onde estávamos andando chegando 

em muitas casas. A imagem era de destruição e desolação não saberia muito bem descrever 

toda experiência que ali presenciei. 

Percorrendo todo Bairro Triangulo nos deparamos com um grupo de moradores que 

estavam ali para tenta recomeçar, tentando de algum jeito limpar e recuperar algo que a cheia 

não tinha destruído. Muitas pessoas que ali estavam perderam suas casas, muitas estavam com 

sedimento cobrindo até a entrada da casa ou do terreno. Pensar que tudo aquilo de baixo de 

lama e sedimento eram tudo que muitas pessoas possuíam, não tinham para onde ir, na verdade 

muitas pessoas perderam tudo e não tinham para onde ir, e mesmo assim diante de tudo aquilo 

haviam pessoas com esperança e estavam limpando e trabalhando para tentar recuperar o pouco 

que não estragou com a cheia. A força de vontade era impressionante, o recomeço e a 

solidariedade de cada um, vizinho ajudando vizinho em meio a lama, sinais de esperança e de 

recomeços. 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

3.1.3 Imersão no contexto ribeirinho 

 

Antes der virar bolsista oficial do Proep passei por um processo de avalição. O projeto 

estava finalmente instituído e saído do papel, tinha passado pela seleção a nível nacional de 

incentivo a pesquisa na época chamado de PROEXT, e por mérito a professora Marcelle, 

juntamente com toda a equipe, acabou ganhando e ficando em segundo lugar no ranking 

Nacional. Foi aí que se iniciou a engrenar oficialmente as atividades do Proep, com a seleção 

dos bolsistas oficiais, que ficariam responsáveis pelas atividades do projeto e seriam 

contemplados com uma bolsa remunerada como incentivo para o desenvolvimento das 

atividades.  

O processo de seleção começou com duas etapas no mesmo dia. Foram abertas para 

qualquer curso que se identificasse com a proposta de desenvolvimento tanto das pesquisas 

como também com o trabalho de extensão desenvolvido. A primeira etapa foi através de uma 

prova escrita com perguntas relacionadas com museologia e cultura tradicionais ribeirinhas. A 

segunda etapa, após a avaliação escrita, era parte das entrevistas e se me lembro bem, estava 

fazendo parte da banca avaliadora a Professora Marcelle e a Técnica da Reserva e arqueóloga 

Glenda Felix, uma das parceiras do início do projeto. Glenda também estava ajudando na 

seleção de bolsistas. Lembro que com base nas nossas respostas e no desempenho na prova 

fomos chamados em particular para fazer a entrevista e em alguns dias os resultados seriam 

divulgados. 

Depois de uns três dias saiu resultado. Bom, minha classificação sinceramente não 

importava muito, ou qual era minha nota, pois o que mais eu queria realmente saber era: se iria 

fazer parte desse projeto que bem no início já tinha me identificado. Estava com muita vontade 

de trabalhar e seguir entendemos mais sobre esse contexto tão lindo que me apaixonei desde da 

primeira vez. Estar junto dessa forma de cultura de simplicidade e carinho das populações 

ribeirinhas do Baixo Madeira. Com muita satisfação passei na seletiva muito feliz, por sinal não 

somente por ser o primeiro projeto que entrei na faculdade, mas também por ter uma 

identificação tão maravilhosa já de cara, assim, oficialmente tornei-me bolsista do Proep. E 

assim iniciou minha participação dentro desse projeto não lindo que me ensinou tantas coisas 

que vão muito além, da pesquisadora ou apenas da acadêmica de arqueologia, são lembranças, 

momentos e pessoas que vou levar por toda minha jornada terrena.    



 

 

 

 

 

 
 

 

Foi no início de 2015 onde comecei oficialmente as atividades como bolsista do Proep. 

Começamos o ano cheios de planos, fazendo reuniões e encontros para dar início às atividades 

pré-definidas para o ano inteiro, com grupo de alunos já definido, incluindo os bolsistas e 

voluntários. Entre reuniões que eram cotidianas, também passamos por processos de formações 

de jovens, que eram, encontros e reuniões com tanto a Professora Marcelle como também com 

outros professores que eram parceiros do projeto. Além de parcerias com outras formações e 

frentes sejam elas acadêmicas ou em projetos ligados com movimentos sociais.   

Naquele ano, passamos por muitos processos de formação, desde teóricos como também 

troca de experiências coletivas relacionados ao contextos social do projeto e rodas de conversas, 

que foram realizadas na Arigoca com o Elizeu contando sobre as suas histórias de vida, e luta 

e sobre tudo que viveu e passou por ser de comunidade ribeirinha e com muito orgulho ser 

chamado de beradeiro. Até pouco tempo atrás, e ainda hoje, muitos usam essa forma de 

nominação como ofensa às pessoas que moram em comunidades às margens do Madeira e na 

minha opinião, os beradeiros são pessoas maravilhosas que merecem ser respeitadas. Ser 

beradeiro é algo maravilhoso pois, viver na beira do Rio Madeira é uma dádiva que poucos são 

agraciados. 

 As atividades que realizamos na Arigoca foram em sua maioria experenciadas 

entendendo a vivência tradicional de comunidades ribeirinhas e foram várias, desde contar 

histórias de suas próprias experiências, da suas vivências nas comunidades, sobre a cultura em 

geral ligada a esse contexto, nos fazendo experimentar e de uma forma fenomenológica as 

percepções e as experiências vivenciadas pelo coletivo e de forma individual, para que essas 

fossem capaz de nos causar reações e percepções cognitivas onde literalmente nosso sentidos 

fossem envolvidos junto com  processo de formação. Cada atividade trabalhava determinados 

sentidos, desde o paladar com comidas típicas, ou processo mais intenso de experimentação 

áudio visual com sons e imagens, relatando uma atividade em particular. Elizeu certa feita, nos 

contava sobre seringueiros, relatando histórias de como era realizado todo processo de extração 

da borracha, desde como percorriam o caminho no escuro, apenas com lampião na cabeça e 

como faziam para se comunicar, ele narrando todo processo e veio ideia no meio da atividade 

dar uma volta ali mesmo perto da Arigoca, onde poucas quadras tem uma árvore gigantesca  e 

enquanto ele narrava fomos caminhando em silêncio prestando atenção em cada palavra dita e 

experimentando as sensações, foram únicas. Até que chegamos na árvore gigante que eu não 

sei ao certo sua localização (fica perto da área que estávamos caminhando) então paramos bem 



 

 

 

 

 

 
 

 

de baixo dela. O grupo inteiro com nossos sentidos apurados durante percurso, ouvindo o relato, 

andando até a árvore, o silêncio. Chegando no local fomos convidados apenas a apreciar o 

momento naquele lugar. O céu noturno estava lindo, com a lua a iluminar e nós diante daquela 

gigantesca árvore, embaixo de sua sombra, que era refletida pela luz da lua, pediu-nos apenas 

para nos concentrar e admirar a magnitude daquela majestosa árvore. Esse foi outro momento 

em que, talvez eu fui a única, (não sei, porque cada experiência ali foi pessoal, mas agora, 

relatando o que senti e o que vivi) percebi que era assim e sobre esse tema que eu gostaria de 

continuar trabalhando. Sim, esse é um relato de experiência pessoal, muito particular.  

Outra experiência da mesma magnitude que tive foi com a oportunidade de vivência na 

“Maloca Querida” casa que a Doutora Marcia Mura criou, é um espaço na sua própria casa, 

onde ela realiza atividades culturais relacionadas tanto a comunidades ribeirinhas como também 

a cultura tradicional indígena. Essa atividade realizada na Maloca foi um encontro com muitas 

pessoas maravilhosas além de todos parceiros do Proep e lembro bem que nesse encontro, a 

Marcia nos contou um pouco sobre as suas experiências de vida, sobre temáticas que estava 

trabalhando na época relacionados com seu lindíssimo doutorado, sobre suas lutas enfim, 

narrando sua história de vida e de luta. 

 

 

3.1.4 Festejo do Boi Curumim em Nazaré 

 

Em julho de 2015 nos programamos para fazer viagem para uma das comunidades do 

baixo Madeira: a comunidade de Nazaré. Até então ainda sem conhecer a comunidade a 

proposta da realização da viagem foi feita pelo Timaia, que além de ser representante da 

comunidade está à frente dos trabalhos e eventos culturais que são realizados em Nazaré. Ele 

fez convite para, além de participar do Festejo do Boi Curumim também nos convidou para ir 

antes do evento, para acompanhar de perto, passo a passo, como é realizado todo processo do 

festejo do boi. 

    A viagem de ida até Nazaré era minha primeira até então. Todo aquele contexto de 

viagem de barco, descendo rio, realmente era tudo novo. Foi uma enxurrada de informação e 

de contextos culturais, uma variabilidade gigantesca de sons, imagens, cheiros e sabores 

estavam apresentando-se aos meus sentidos. Vários barcos de linha, como chamam por aqui, 

estavam atracados no Porto do Cai Na Água de Porto Velho, muitas pessoas embarcando, 



 

 

 

 

 

 
 

 

subindo e descendo naquela imensidão de água. pessoas conversando, muito barulho ao mesmo 

tempo muita alegria, risada, embarque e desembarque de produtos variados desde bebida, 

comida, peixe, variabilidade de mercadorias e todas eram carregadas e descarregas na parte 

interior dos barcos (uma espécie de compartimento de armazenagem) eram tanta mercadorias 

sendo colocadas e empilhadas no fundo do barco que não parecia ter fim, melhor parte era ver 

como era processo de armazenagem pois, era literalmente um malabarismo e os carregadores 

tinham a capacidade de transitar pelos barcos pulando de um para outro a poucos centímetros 

de cair na água, carregando uma quantidade absurda de peso, além de trafegar por espaços 

pequenos, atravessando pontes de madeira que não suportariam o peso que carregavam e 

milagrosamente conseguiam, realmente aquilo era surreal demais de presenciar. 

   Por fim o meu choque de realidade foi quando saí da minha zona de conforto e 

começou minha total desconstrução, afastando-me do comodismo, daquilo que estava 

acostumada, quando entrei no barco, ainda processando tudo aquilo a minha volta e me deparo 

com uma numerosa quantidade de redes, uma quase que sobre a outra, em cima em baixo, no 

meio e até no chão. Tantas redes que não tinha noção do número exato, isso era no terceiro 

andar o barco possuía mais dois andares. A grande maioria dos barcos que fazem essas viagens 

longas, que chegam até Manaus pelas linhas hidroviárias, tem esse padrão especifico. Por fim, 

estava nesse barco pela primeira vez e me deparo com muitas particularidades: o barco estava 

mais cheio do que de costume, pois nos próximos dias iria acontecer festejo de Nazaré. 

Praticamente todas as comunidades tanto próximas como do baixo Madeira, e as pessoas de 

Porto Velho se deslocam até a comunidade para aproveitar dois dias desse festejo. 

  

 
Figura 1 - Redes sendo penduradas. Fonte: PROEP (2014). 



 

 

 

 

 

 
 

 

 
Figura 2- Pessoas embarcando no barco. Fonte: PROEP (2014). 

 

 

 Chegando em Nazaré, depois de 4 horas de barco, o Timaia nos recebeu com uma 

hospitalidade incrível. Montamos acampamento atrás do colégio municipal Manoel Maciel 

Nunes (uma curiosidade sobre nome dado ao colégio foi uma homenagem que a comunidade 

resolveu batizar nome do colégio justamente com nome do pai do Timaia além ser um dos 

criadores do festejo do boi Curumim, foi um dos primeiros fundadores da comunidade de 

Nazaré). Ficamos alojados em uma das barracas da defesa civil, ponto positivo que era grande 

extensa e cabia um número grande pessoas, ponto negativo que a partir das 10 da manhã era 

insuportável ficar lá dentro, devido ao calor.  

Literalmente fizemos uma força tarefa para ir para Nazaré, pois como grupo de bolsistas 

era composta por voluntários e bolsistas, foram todos e precisávamos planejar melhor a logística 

e local. No fim acabou sendo muita improvisação com hospitalidade das pessoas da comunidade 

que nos ajudaram. Quando percebi já tínhamos cozinha, gás e até fogão para cozinha. Digo isso 

pois, infelizmente a universidade disponibiliza poucas verbas e investimento para tal e 

precisávamos de outros meios para realizar viagem. No fim acabou dando tudo certo, com 

cozinha e acampamento devidamente instalado, e graças a Timaia conseguimos usar as 

instalações do colégio municipal. 

Depois de acomodados, o grupo foi fazer reconhecimento na comunidade. Conhecer um 

pouco sobre Nazaré, dizem que a primeira impressão é a que fica, bom eu fiquei completamente 

encantada com comunidade, difícil ter uma definição específica pois, Nazaré para mim é uma 

mistura de tradição, cultura e misticismo nesse momento eu mal eu sabia que muitas coisas 

ainda estariam para acontecer fazendo aumentar ainda mais minha fascinação pela comunidade. 



 

 

 

 

 

 
 

 

Percorremos alguns pontos centrais da comunidade pois, Nazaré tem uma divisão bem 

específica, muitos dizem que parte alta e parte baixa é complicado ter uma definição especifica, 

um padrão pois a parte baixa da comunidade é referente às pessoas que moram mais perto da 

beira do rio já parte alta seria casas afastadas da beira. 

 

 
Figura 3-Chegada a Nazaré. Fonte: PROEP (2014). 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

Após fazer as atividades de reconhecimento da comunidade nos dividimos em duplas. 

Faríamos conversas com alguns moradores de Nazaré, para conhecer, fazer uma espécie de 

triagem para identificar cada morador, especialmente moradores da velha guarda, pois através 

das histórias e cantos e encantos deles que Nazaré traz essa vasta gama cultural tão intensa. 

Naquele ano em particular a comunidade estava “levantando das cinzas” pois faziam poucos 

meses que ocorrera a grande cheia e a comunidade ainda possuía sinais de destruição, 

enfatizando novamente que nesse ocorrido sem dúvida, as piores vítimas foram as 

comunidades. Muita gente perdeu praticamente tudo, saindo apenas com a roupa corpo às 

pressas de casa, pois rio estava enchendo. Mas como dizem, depois da tempestade vem a 

bonança e com Nazaré não foi diferente, literalmente se levantando das cinzas. Percorrendo a 

comunidade junto com outro bolsista que era minha dupla, observamos que a comunidade 

apresentava dois processos: um era de dor, ainda por conta da cheia e a outro era a necessidade 

de luta de continuar e recomeçar e presenciar a comunidade inteira um ajudando outro a 

reconstruir suas casas foi algo formidável. 

A comunidade mesmo ainda meio abalada por conta dos danos que a cheia causou, não 

apenas nas pessoas como também afetou a paisagem inteira de Nazaré mesmo assim  Timaia 

juntamente com todos, decidiu continuar a realização do festejo e, segundo ele como um dos 

principais organizadores do Boi Curumim de Nazaré, mesmo com todas as dificuldades 

inimagináveis o festejo tinha que acontecer pois, era uma tradição de muitos anos na 

comunidade que precisava ter continuidade e nós bolsistas dos Proep, entramos com parceria 

para ajudar na realização da linda festa. Como esperado, nos envolvemos em umas 

variabilidades sequenciadas de atividades para ajudar no festejo, desde ajudar nas confecções 

das fantasias dos personagens do festejo, como também, ajudar na decoração na arena e cada 

processo de em cada etapa. Tudo ou praticamente tudo era feito manualmente, então cada peça 

de roupa ou parte da decoração de cada traje dos personagens do Boi eram únicas.  

Os trabalhos se seguiram durante toda a semana que passamos na comunidade, além dos 

trabalhos voltados para festejo realizamos também trabalhos de campo, afinal ponto principal 

era observar o cotidianos e o ritmo que a comunidade se movimentava, em paralelo realizamos 

atividades de registros com fotos, entrevista com os moradores principalmente com velha 

guarda. Após as atividades de campo, que geralmente ocorriam durante a parte da  manhã, 

Nazaré como já havia citado antes tem seu próprio ritmo e  os moradores praticamente todos 

em um período de tempo na parte da tarde entre mais ou nos do 12h00min até 16h00min da 



 

 

 

 

 

 
 

 

tarde raramente fazem  alguma atividade ou saem de suas respectivas moradias durante esse 

horário, pois o clima é muito mais quente do que nas áreas urbanas e esse período do dia 

literalmente e insuportável o calor cai à tardinha e todos voltam às atividades rotineiras. 

Um dia antes do festejo, lembro que estava ajudando Aleita Desmarest Passos que é 

esposa do Timaia e uma das principais pessoas que estava à frente da organização. Aleita é uma 

mulher incrível o que presenciei foi a força dessa mulher, ela organiza todos processos das 

fantasias, decoração, praticamente tudo sempre tem um toque dela, ela é extremante detalhista 

e cuidadosa sempre observando e olhando ou arrumando algo. Nos últimos segundos antes de 

começar  o festejo, o ritmo é alucinante, quando a comunidade está em época de festejo é algo 

surreal de presenciar de perto, pois a comunidade tem dois ritmos que presenciei: um fora de 

época de festejo, mais tranquila pacata eu diria, e durante o festejo que fica mais movimentada. 

Assim que festejo começou, posso descrever que foi uma coisa surreal. A arena já 

lotada, todo mundo na arquibancada, fogos de artifício sendo lançados e colorindo o céu. 

Timaia já no palco com seu violão, cantando e tocando. O narrador anuncia a entrada da 

marujada que é o grupo musical que toca com tambores e outros variados instrumentos musicais 

dando base de fundo principal para as músicas do festejo. Todos com seus coletes decorados, 

roupas coloridas, com tambores tocando, com ritmos acelerados dá-se o início do festejo. 

Enquanto isso, eu estava no barracão de fantasias perto da arena, nos bastidores ajudando a 

vestir os destaques do festejo com as fantasias, nunca imaginei que estaria em uma situação 

dessa, um ritmo alucinante, correria de vestir pessoas, as crianças, colocar fantasias, enfim é 

difícil descrever, mas depois que está tudo pronto, ver todos na arena dançando e brincando ao 

som do boi, a galera na arena participando, brincando, cantando só quem presencia de perto 

consegue ter noção da magnitude de tudo aquilo. Um misto de misticismo, fantasia com os 

tambores ao fundo, é como se você fosse transportado para outra realidade, uma emoção, a 

energia e a satisfação enorme de presenciar toda aquelas pessoas dançando, cantando e 

compartilhando da mesma experiência a mesma magia, que só Festejo do Boi Curumim foi 

capaz de despertar em mim. 

O festejo seguindo, todo mundo cantando e dançado, enquanto isso a comunidade 

praticamente toda a comunidade envolvida no festejo, pois, como ele atrai muita gente vindo 

de longe, vira uma forma de renda econômica na comunidade e os moradores aproveitam e 

desenvolvem atividades remuneradas que não fazem em outras épocas do ano, seja com as 

“pousadas” que lotam na época de festejo, restaurantes com comidas típicas, com barracas de 



 

 

 

 

 

 
 

 

comidas que estão ativas durante as noites de festejo, ou vendendo produtos que a própria 

comunidade produz: artesanato, produtos naturais, comidas típicas, produtos cultivados, enfim, 

o festejo ajuda muito a comunidade economicamente e ao mesmo tempo com tudo isso, em 

contraponto Nazaré continua sendo uma comunidade com atividades e rotina tradicional nos 

dias normais, e é incrível como tudo isso se equilibra sem alterar o modo de vida tradicional da 

comunidade. 

O festejo é divido em dois dias e as atrações são divididas em duas etapas: na primeira 

noite as atrações são apresentação músicas da Velha Guarda e é formado pelos organizadores 

anteriores do Festejo. Foram eles que criaram a brincadeira do Boi segundo relato dos próprios, 

eram feitas de maneira improvisada desde instrumentos musicais até as fantasias, tudo muito 

simples. Hoje ainda é a alegria da comunidade, mesmo depois de tanto tempo passaram costume 

e tradição do festejo para geração seguinte, mesmo assim continuam participando, tocando, 

brincado e presenciado as gerações atuais e até futuras, compartilhando as mesmas tradições de 

Nazaré. Esse é realmente um lugar magico. Após show da velha guarda é tradição a 

apresentação do Grupo Minhas Raízes, estes fazem parte da comunidade, é um grupo lindo e 

admirado não apenas em Nazaré como também em todo região norte, formado pela família do 

Timaia e seus irmãos, filhos, enfim todos fazem parte do grupo que cantam as músicas e  

composições inspiradas tanto em Nazaré como em histórias e lendas descrevendo o modo vida 

tradicional do beradeiro, ou cantado sobre a magnitude da floresta, dos rios, enfim, as músicas 

e as composições do grupo são incríveis para quem ouve e quem assiste o show deles, que com 

certeza vai se encantar pelo trabalho assim como eu me encantei. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 
Figura 4- Boi Curumim e Personagem do Folharal. Fonte: PROEP (2017) 

 

 

 

Figura 5-Velha Guarda se Apresentando. Fonte: PROEP (2017). 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 
Figura 6-Apresentação Boi Curumim. Fonte: PROEP(2017). 

 

 

Quando Nazaré não está em época de festejo é muito diferente, chega ser assustador. 

Em uma das minhas várias visitações à comunidade, fora da época de festa, percebi como 

aquele lugar pode ser tranquilo, porém, ao observar a rotina da comunidade senti-me agraciada. 

Insisto em como é gratificante como pesquisador você andar pela comunidade e observar de 

perto como é experenciada a realidade cotidiana de cada pessoa que mora ali, sem interferir em 

nada, apenas observar o modo de vida tradicional. Se você está em Nazaré e  acorda a 5:30h da 

manhã ainda está muito escuro, mas os moradores da comunidade começam as atividades cedo, 

r você se depara com o pescador carregando o motor da rabeta nas costa e na outra mão a rede 

de pesca descendo o barranco do  rio que corta a comunidade, arrumando o pequeno barco de 

madeira, ajeitando tudo para seguir com a rotina de pesca e outras atividades. O córrego que 

corta a comunidade, muitos em Nazaré chamam de  Furo da Boca ou Boca do Furo, não me 

lembro bem a ordem da nomeação do córrego pois, ele corta a comunidade inteira e segundo 

as histórias contadas em Nazaré, o córrego foi aberto pelos próprios moradores da comunidade 

usando apenas inchadas como instrumento de trabalho. 

      Nazaré além de possuir um córrego que corta a comunidade, também possui outros 

rios e lagos que se formaram na comunidade mais ao fundo. Um dos mais conhecidos e 

frequentado na comunidade é o Lago do Peixe Boi que, ligado diretamente com o córrego que 

corta comunidade se estende até formar o lago pelo menos isso na minha localização mental,  

pois Nazaré é uma comunidade que muda estrutura e a formação da sua cartografia conforme 



 

 

 

 

 

 
 

 

os eventos principalmente de cheias, enfim o lago do peixe boi muito frequentado não apenas 

para pesca, mas também para banho, tem em suas margens pequenos bancos de areias e são 

usados como lugar de banho. Posso afirmar que todos se rendem aos encantos do lago do peixe 

boi, porém o acesso ao lago é unicamente de barco ou rabeta pois, como e ligado ao córrego só 

através dele se pode para fazer esse trajeto. Outro acesso é pelo rio, com nome tanto sugestivo, 

se chama Cura Ressaca, já imagino por que a água do rio como suas margens possuem 

vegetação e muita sombra, pouco raios solares e por ser agua corrente e extremamente gelada, 

acredito ser por isso esse nome tão peculiar, quem toma banho no rio gelado segundo 

moradores, cura qualquer ressaca.  

 A região amazônica possui um clima diferente de outras regiões do Brasil 

principalmente quem mora no Norte, pois o clima da nossa região é quente raramente esfria 

então diferente em outros lugares temos duas temporadas: a da  cheia, e a da seca, e para quem 

mora principalmente em comunidades ribeirinhas fica mais fácil perceber essa etapas.  Todo 

ano ocorre uma transformação na paisagem e é difícil para quem mora na cidade conseguir 

visualizar essas mudanças, mas para quem mora na beira do rio, fica muito fácil visualizar.  

As mudanças na paisagem da comunidade, em Nazaré, puderam ser percebidas 

claramente durante as visitações que fiz na comunidade. Elas foram alternadas entre esses 

períodos (cheia e seca) e a mudança na paisagem é algo incrível, logicamente para quem mora 

lá é algo normal e rotineiro, mas para quem não vivencia isso no dia a dia, é impressionante. 

Falo aqui como arqueóloga, pois a variação paisagística do lugar é muito evidente. Durante a 

seca do rio, a maior alteração diz respeito a profundidade, a mudança refere-se a visibilidade 

das margens, quem precisa subir e desce o barraco do rio Madeira, durante a seca e não está 

acostumado sofre, pois, o barranco é alto e na maioria das vezes é muito íngreme e escorregadio, 

então você sofre para subir e sofre para descer também, sofre o risco de cair (falo com a 

experiência de quem já caiu muitas vezes). Dito isso, imagino, as mudanças que podem ocorrer 

nos contextos arqueológicos e nos contextos que como arqueólogas estamos tentando 

reconstruir. 

Ainda referente ao período da seca, Nazaré mudava muito visualmente falando, a 

vegetação é mais escassa, o córrego e o lago secam, aparecem lugares para atravessar até o lago, 

muitos moradores da comunidade literalmente saem do barco e arrastam até a outra parte mais 

funda seus barcos. A visão que se tem do barco para a comunidade fica mais distante. Pelo 

clima mais seco e a umidade baixa, torna-se mais difícil de se respirar. 



 

 

 

 

 

 
 

 

Durante a cheia (normal) é incrível como muda tolamente a paisagem. A temperatura 

cai bastante e a frequência das chuvas se intensifica. Lá chove praticamente todo dia, o rio fica 

muito cheio, o córrego em época de cheia tem parte que invade quintais de algumas casas. 

Quem mora na parte baixa da comunidade sofre constantemente com o alagamento, um cuidado 

que todo morador de Nazaré tem todo morador mesmo e se você está ando e ver alguém com 

uma varinha ou pedaço de madeira na época da chuva, tem uma explicação simples: como o rio 

invade, parte da vegetação alguns animais inclusive cobras especialmente jararacas se deslocam 

nessas áreas alagadiças, muitas pessoas andam com varinha ou madeira para que no caso de 

visualizarem as cobras tentam afastá-las para se proteger, especialmente durante a noite, onde 

a visibilidade é baixa e o cuidado é dobrado. 

Outro ponto que quer destacar é o progressivo processo de desbarrancamento das 

margens do Rio Madeira, fenômeno natural, porém, nos últimos anos vem ocorrendo com maior 

intensidade e acredito ser devido as usinas instaladas no rio Madeira. Visualizei em Nazaré, 

onde a beira da margem da frente da comunidade está em constante desbarrancamento um 

impacto paisagístico com desbarrancamento numa intensidade alarmante, onde a frente da 

comunidade já foi tolamente engolida pela água. Alguns atribuem causa desse fenômeno 

intensificado, ao rio que mudou ou sua correnteza está mais forte e por conta dessa força e 

mudança estrutural da movimentação da água faz com que ela bata na margem com uma força 

maior que do o normal causando desbarrancamento rápido. Outros atribuem esses fenômenos 

após a instalação da usina, que movimento do rio mudou ou sua correnteza está mais intensa. 

Enfim há uma variabilidade de explicações que se poderiam atribuir a isso, por fim o que 

realmente importa, é que algo deveria ser feito, pois cada dia que passa Nazaré está sendo 

engolida gradativamente pelo rio e isso não é apenas na frente da comunidade, dentro, junto a 

uma das margens do córrego também está acontecendo o desbarrancamento e colocando em 

risco os moradores pois, justamente a parte que está desbarrancando faz parte do trajeto que 

todos fazem para ter acesso a comunidade. 

 

 

3.1.5 O MINOM 

 

Sendo bolsista do Proep eu pude vivenciar experiências que poucos tiveram 

oportunidade. Além dos relatos que até aqui já descrevi o ponto chave de toda essa construção 



 

 

 

 

 

 
 

 

é tentar mostrar através dessa narrativa, o motivo que me levou à comunidade Nazaré. Ela foi 

o ponto principal de meu estudo, despertou meu interesse pelo tema e minha vontade de dar 

continuidade ao trabalho. 

 Nazaré foi o local de escolha da professora Marcelle para realização do evento da XVII 

Conferência Internacional do Minom-Icom que nada mais é do que um evento internacional de 

encontro do Movimento pela Nova Museologia. Aconteceu em Nazaré e tive privilegio de 

participar. 

O Minom em Nazaré foi eu diria foi um divisor de àguas. Estive trabalhando junto com 

a coordenação e pude presenciar de perto todo esforço e garra não apenas da Macelle que 

colocou a  alma dela em cada detalhe desse evento, mas também de duas pessoas que eu 

considero essenciais nesse processo (não tirando mérito de todas as pessoas que passaram na 

minha vida acadêmica e me ajudaram na minha formação) a  Professora Cida Louzada e o 

Professor Edison do Carmo Arcanjo que me ajudaram muito e foi através do Minon que tive 

oportunidade de trabalhar com orientação e a supervisão de ambos e foram de extrema 

importância para realização do evento como todos que estavam presentes e ajudaram de alguma 

maneira. 

O Minom em Nazaré foi um acontecimento para mim academicamente falando, muito 

importante, pois através das atividades realizadas no evento, como discussão e apresentações 

de trabalhos, as trocas de experiências profissionais, contato com muitas pessoas, além dos 

próprios museólogos, foi um intensivo no meu processo de aprendizado. Como aluna de 

arqueologia com aspirações e encantamento pela museologia o Minom só engrandeceu minhas 

aspirações e minha formação acadêmica, pois, ali eu tive a oportunidade de ouvir e aprender. 

Ali tive contato direto com todo esse novo contexto teórico da museologia social além de 

conhecer um dos principais representantes dessa nova característica museológica que é Mario 

Chagas e só de poder ter oportunidade de conhece-lo e ouvir de perto sobre a proposta de 

trabalho que ele desenvolve junto a nova museologia, valeu todo o esforço empregado na 

colaboração das atividades do evento. 

Foi através do Minom que percebi Nazaré como um grande museu e mais incrível que 

toda metodologia teórica e prática sobre a nova museologia, durante a realização do Minon e a 

descoberta dessa nova visão que percebi durante o evento, foi a percepção de que não 

necessitávamos de formalizar um museu na comunidade, pois, t a comunidade inteira é um 

museu vivo. Para tenta ilustrar melhor essa percepção, todos que participaram do evento 



 

 

 

 

 

 
 

 

tiveram a experiência de vivência de perto como é a vida em uma comunidade tradicional 

ribeirinha e tiveram oportunidade de vivenciar essa experiência além de participar de uma 

pequena amostra do  festejo que é realizado em Nazaré, com as apresentações dos locais da 

comunidade. Imagine ir para uma conferência e ao invés de salas, palestras em locais fechados, 

permanecer no meio de uma comunidade, na região amazônica, participando de uma 

conferência realmente foi algo inovador e desafiador que deu muito mais muito trabalho mais 

foi gratificante. 

Através desse evento e como tudo que ocorreu, a partir de todas as declarações dos que 

participaram, percebeu-se que Nazaré inteira é um museu vivo e durante o evento a comunidade 

participou ativamente e deu certo. Eu considero que a experiência vivida ali para quem foi, 

tanto “as pessoas de fora” como também para quem mora na comunidade marcou muito. As 

vezes quando moramos em uma comunidade acostumados com o modo vida simples tradicional 

às vezes não enxergamos a importância da própria história e como as experiências de vida 

fazem parte dos processos culturais. Nazaré proporcionou para cada pessoa do Minom é 

imensurável, e para a museologia social, com a integração com as pessoas a valorização da 

cultura tradicional sem intervenções externas que querem extinguir esse modo vida defende e 

agregar a todo através de relações sociais na qual respeitem e valorizem modo de vida 

tradicional dessa pessoas contribuindo para ajuda auto reconhecimento e apoiar as lutas contra 

fatores externos atrapalhem ou diminua o valor que modo de vida tradicional dessas pessoas 

possuem.  

Por essa questão que reafirmo minha participação no projeto Proep foi uma dádiva e não 

exagero da minha parte. Ressalto que essa afirmação e talvez minha colocação sobre o projeto 

possa parecer exagerada até, mas, foi através do Proep que aprendi muito e não apenas com 

atividades relacionados a comunidades ribeirinhas ou também com eventos, conferencias o 

projeto atuava em uma variabilidade muito grande além do que ele se propôs.  

A oportunidade de conversar com moradores de Nazaré e ouvir sobre suas histórias me 

construiu enquanto arqueóloga, seja pela simplicidades e ao mesmo complexidade das palavras 

das pessoas que ouvi, presenciei de perto olhar triste de quem perdeu tudo na cheia e sofrimento 

humano de perto, tive a oportunidade de participar de uma conferência internacional de 

museologia, conversar, conhecer pessoas de outros países outros lugares, todos com propostas 

de trabalhar e conhecer melhor essa vasta gama que é meio coletivo social. Foi através do Proep 

que aprendi a dialogar melhor, ter mais voz ativa sobre questões que defendo, que aprendi a 



 

 

 

 

 

 
 

 

respeitar e também a lutar, através dele pude aproveitar minha própria universidade de forma 

intensa, conhecer as pessoas, trocar experiências com pessoas de outros cursos.  

E para finalizar gostaria apenas de ressaltar que faculdade e projetos sejam ele qual for 

qual objetivo da pesquisa, apenas queria ressaltar que foi através de um simples projeto 

extensão que poder ter privilégio e dádiva de viver melhores anos da minha vida foi processo 

de lágrimas de risada, de dor e alegria que me ajudaram a crescer como futura profissional e 

com toda certeza como pessoa. 

 

 

3.2 Conversa com a comunidade de Nazaré 

  

  O intuito do questionário foi para compreende melhor o entendimento geral que os 

moradores de Nazaré possuem sobre o museu, e qual a perspectiva que a comunidade  adquiriu 

sobre esse contexto ao longo de todas  as atividades realizadas pelo projeto, e querendo ressaltar  

que atividade foi realizada com uma forma mais simplista tanto a realização da  abordagem 

como também as  resposta e  as perguntas que foram realizadas, e catalogando de maneira geral 

que a entrevista  não possui nenhum tipo de requisito apenas identificando a  idade  e sexo  de 

cada entrevistado. 

 

Questionário da Comunidade de Nazaré  

1- Quanto tempo vive em Nazaré? 
2- O que mais gosta em Nazaré? 
3- O que menos gosta em Nazaré 
4- O lugar de memoria  
5- Você sabe o que um museu? 
6- Acha que Nazaré pode ter um museu? 
7- Por que? 

 

Entrevistados: 

São todos Homens e possuem variação da  idade entre 18 a 87 anos. 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

Primeiro Entrevistado 

 

Idade: 33 anos. 

Comunidade: Distrito de Nazaré. 

1- Mora a 2 anos na comunidade. 
2- Não gosta de fazer muitas coisas, gosta de pescar. 
3- Não há muita opção de lazer. 
4- Lago do peixe Boi. 
5- Sim, conhece bem fez parte na construção de um museu. 
6- Sim, e não, pois o contexto cultural é rico mas o acesso é difícil e construir lugar físico 

como um local ou uma casa, com o tempo, sem falta de manutenção e cuidado 
acabaria sendo esquecida. 

7- Motivos resposta acima. 
 

Segundo Entrevistado  

 

Idade: 87 anos. 

Comunidade: Nazaré. 

1- Mora em Nazaré entre 30 a 40 anos. 
2- Adora trabalhar cuida das suas plantações de banana, açaí e etc. 
3- Não sabe, conhece Nazaré desde de 1950. 
4- Gosta da comunidade inteira .  
5- Não sabe dizer o que é um Museu. 
6- Sim e Não. 
7- Porque falta união entre os moradores da comunidade. 

 

 

Terceiro entrevistado  

 

Idade:18. 

Comunidade: Nazaré. 

1- Vive em Nazaré há 18 anos.  
2- Gosta da comunidade inteira e de jogar bola. 
3- Repartição da comunidade lado esquerdo. 
4- Enchente de 2014 marcou pois saiu da sua casa e teve que mudar para uma pousada 
durante a enchente. 
5- Museu “Lugar onde vamos para ver coisas do mundo onde vivemos”. 
6- Sim. 



 

 

 

 

 

 
 

 

7 – Porque já aconteceu muita coisa na comunidade importante, a enchente, a escola e o 
festejo. 
 
 
Quarto entrevistado 

 

Idade:78 

Comunidade: Nazaré 

1- Há 58 anos. 
2- Pesca e trabalha na agricultura. 
3- Pesca. 
4- Casa em Nazaré. 
5- Museu: onde colocam bichos!? 
6- Sim. 
7- Para as crianças aprenderem mais. 

 

Quinto Entrevistado  

 

Idade: 30 anos 

Comunidade: Nazaré 

1- Há 2 anos. 
2- Lago do peixe boi. 
3- As pessoas. 
4- Pesca. 
5- Sim. 
6- Sim. 
7- As memórias da comunidade com o tempo estão sendo esquecidas. 

 

Sexto Entrevistado  

 

Idade: 43 

Comunidade: Nazaré 

1- Há 37 anos. 
2- Da natureza, do jeito simples de viver e da cultura. 
3- Falta de compromisso das pessoas desunião. 
4- Barracão do senhor Nãnã é por que o barracão representa Nazaré e faz parte da sua 

história. 
5- Sim, é um local que guarda e traz memórias e identidade física e material. 



 

 

 

 

 

 
 

 

6- Sim. 
7- Porque precisa ir trabalhando a ideia de museu e a própria comunidade reconhecer 

sua identidade cultural. 

 

  



 

 

 

 

 

 
 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 Acredito que realização deste trabalho e todo processo na qual ressaltei enfatizando 

minhas experiências através de um olhar fenológico que ajudou compreender melhor 

importância que museu tem para sociedades especificamente para construção social e cultural 

tanto para nossa atual sociedade como para  gerações seguintes, que processo de preservação 

da memória atrelados a processos de interação social em meio a todos esses  processos  a 

interação com meio cultural e social possuem uma variabilidade única, contribuir e vivencia 

isso como pesquisadora foi algo inenarrável.    
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